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- Sacateca, por exemplo, é um homem de conhecimento, 
 e a sua predileção é dançar. Assim, ele dança e sabe. 

- A predileção de um homem de conhecimento é  
alguma coisa que ele faz para saber? 

- Sim, está certo. 
- Mas como é que a dança pode ajudar Sacateca a saber? 

- Pode-se dizer que Sacateca dança com tudo o que tem. 
- Ele dança como eu? Quero dizer, como dança? 

- Digamos que ele dança como eu vejo e não como você pode dançar. 
- Ele também vê como você vê? 

- Sim, mas ele também dança. 
- Como é que Sacateca dança? 

- É difícil explicar isso. Ele tem um jeito especial de dançar quando quer saber.  
Mas o que posso dizer a respeito é que, a não ser que você entenda os modos  

de um homem que sabe, é impossível falar a respeito de dançar ou de ver. 
- Você já o viu dançando assim? 

- Já. Mas não é possível para todos os que o olhem dançando verem que essa é sua 
maneira especial de saber.  

 
(Carlos Castaneda – Uma Estranha Realidade) 



9 
 

RESUMO 
 

 

 
 

 
Esta tese é uma construção teórica mutuamente relacionada com uma proposição artística 
focalizada na atividade perceptiva do dançarino na prática do Contato Improvisação, 
investigando as possibilidades de que tal atividade faculte uma experiência que parta, mas 
também se estenda para além da perspectiva em primeira pessoa. Para tanto, acompanhando 
uma contextualização histórica apoiada principalmente no trabalho da antropóloga e 
dançarina Cynthia Novack, inicialmente são estabelecidas três premissas que resultam em 
uma perspectiva específica para o Contato Improvisação enquanto objeto deste estudo. A 
primeira delas diz respeito a assumir o Contato Improvisação como um contexto de 
atividade artístico-estética, na perspectiva da filosofia de John Dewey, que trata este 
contexto como a intensificação da atividade biológica e perceptiva cotidiana; a segunda 
premissa estabelece a atividade perceptiva como fundamento técnico central na 
investigação do movimento e dança proposta pelo Contato, a partir de um entendimento de 
atividade perceptiva estabelecido na perspectiva teórica da enação a que se dedicam o 
filósofo da mente Alva Nöe e o filósofo e biólogo Francisco Varela; a terceira premissa 
apresenta a pertinência de assumir o Contato Improvisação como uma espécie de jogo, em 
que se destaca o conceito de vertigem no conjunto da teoria dos jogos de Roger Caillois.  
 

Tais premissas servirão de lastro para reunir referências a reflexões e à atuação educacional 
e artística de pioneiros e “criadores” do Contato Improvisação, bem como da minha própria 
atuação educacional e artística, para tratar da proposição de um dançarino que se estabelece 
como um “eu aqui e agora” em condições de desabituar caminhos familiares de atividade 
perceptiva, de movimento e de senso de self, para realizar explorações do real dentro de 
suas possibilidades de percepção e experiência, ao ponto de comungá-las com a percepção 
e a experiência do outro. Para tecer este argumento e delineá-lo em aplicações no 
treinamento do Contato Improvisação, será também capital a concepção de hábitos nas 
teorias de Alva Nöe e nas de Francisco Varela, bem como considerações sobre a memória e 
temporalidade em John Dewey e nos estudos desenvolvidos pelo neurocientista Gerald 
Edelman sobre as bases neuronais da percepção, da experiência e do self. 
 

 
Palavras-chave: dança, contato improvisação, percepção, experiência. 
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ABSTRACT 
 

 

This thesis is a theoretical construct mutually related to an artistic proposition focused on 
the perceptual activity of the dancer in the practice of the Contact Improvisation, 
investigating the possibilities of such activity shall make available an experience that 
breaks from, but also extends beyond the first-person perspective. Therefore, following a 
historical context mainly supported in the work of anthropologist and dancer Cynthia 
Novack, are initially established three premises that result in a specific perspective for 
Contact Improvisation as a study object. The first relates to assume Contact Improvisation 
as a context of artistic-aesthetic activity, in view of the philosophy of John Dewey, who 
considers such a context as an intensification of the everyday biological and perceptual 
activity; the second premise establishes the perceptual activity as a central technical 
foundation in the investigation of dance and movement proposed by Contact, from an 
understanding of perceptual activity established into the theoretical perspective of enaction 
developed in the work of mind philosopher Alva Noë and philosopher and biologist 
Francisco Varela; the third premise presents the relevance of assuming Contact 
Improvisation as a kind of game, which highlights the concept of vertigo throughout the 
game theory of Roger Caillois. 
 
These assumptions offers support to gather reflections and references to the educational and 
artistic work of pioneers and "creators" of Contact Improvisation, as well as from my own 
educational and artistic activities to address the proposition of a dancer who establishes 
himself as a "I here and now "able to dishabituate familiar paths of perceptual activity, 
movement and sense of self, in order to explore the "real" within their possibilities of 
perception and experience, to the point that they share with the perception and experience 
of the other. To delineate this argument and weave it into applications in the training of 
Contact Improvisation, capital will also be the conception of habits in Alva Noë's theories 
and those of Francisco Varela, as well as considerations about memory and temporality in 
John Dewey and studies developed by neuroscientist Gerald Edelman on the neural basis of 
perception and experience of the self. 
 
 
Key-words: dance, contact improvisation, perception, experience.  
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APRESENTAÇÃO 
 

- Somos percebedores – prosseguiu. – O mundo que percebemos, 
porém, é uma ilusão. Foi criado por uma descrição que nos foi 

contada desde o momento em que nascemos. 
 

(Carlos Castaneda – Porta para o Infinito) 
 

 

 Esta tese está construída sobre um campo em que Arte, especificamente Dança, é 

assumida como um exercício constante sobre a perturbação dos sentidos, sem deixar de 

estarmos atentos à ambivalência do termo sentidos, referindo-se tanto às interfaces do 

corpo humano com seu ambiente, como a dimensões semânticas. Ou seja, os sentidos que 

“trazem” às coisas do mundo até nós e os sentidos que fazemos dessas coisas (e a partir 

delas, e a despeito delas...). 

 É possível acreditar que refletir sobre dança nesta perspectiva possa sublinhar 

muitas coisas sobre o funcionamento, a natureza, as maravilhas e os mistérios do cérebro, 

mente e consciência.  Ao fazermos isto, como artistas, nós não estamos fazendo outra coisa 

senão ajudar a cavar, do nosso lado, o túnel muitas vezes escavado de outro lado por 

neurocientistas, psiquiatras, psicólogos, filósofos, biólogos etc. 

 O objeto da investigação será o Contato Improvisação, nome que se estabeleceu em 

português como tradução para Contact Improvisation, uma específica proposta de 

investigação do movimento e dança “batizada” no ano de 1972 em Nova Iorque, nos EUA, 

a partir do trabalho de dançarinos que emergiam da tradição de dança moderna com 

propostas vanguardistas, tendo como principal referência o estadunidense Steve Paxton1. 

 Um trabalho incomparável de caráter histórico, descritivo e reflexivo sobre o 

Contact Improvisation é a obra Sharing the Dance (1990), da estadunidense Cynthia 

                                                
1 Ao estadounidense Steve Paxton (1939-) e ao ano de 1972 são atribuídos a “criação” do Contact 
Improvisation. Com formação inicial no campo das ginásticas e atuando no contexto em que a dança moderna 
ocidental conhecia um questionamento intenso de seus contornos, Paxton atuaria com nomes relevantes como 
Merce Cunningham, José Limón, Trisha Brown e Ivone Rainer. É também um dos membros fundadores da 
Judson Dance Theather, importante referência histórica do período. Um excelente retrato do artista e seu 
trabalho na dança experimental dos anos 1960 e 1970 é traçado pela historiadora da dança Sally Bannes em 
seu livro Terpsichore in Sneakers (1977). 
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Novack, resultado do seu percurso de doutoramento em antropologia. Apresentar o Contato 

Improvisação como um objeto de estudo de uma tese de doutorado como esta sem citar 

diretamente o trabalho desta autora seria tarefa difícil ou pretensiosa. Segundo Novack, 
 
Embora Steve Paxton seja reconhecido como o fundador e o guia original do 
movimento do contato Improvisação, este rapidamente se expandiu e espalhou para 
além de seu controle direto. Conforme os movimentos políticos e sociais dos anos 
1960 desapareciam e conforme até mesmo a dança social dos anos 1960 começava 
minguar, pessoas praticando contato improvisação perpetuavam os valores e 
características deste período, tecendo-os juntos em um experimento social e 
artístico singular na dança moderna.2 (NOVACK, 1990, p.62)  

 

 De fato, o Contato Improvisação se estabelece posteriormente como uma 

comunidade de prática internacional caracterizada por forte autonomia das pessoas que a 

ele se dedicam, assumindo status de investigadores e professores. Esta autonomia é 

licenciada, desde o princípio, por Steve Paxton e o grupo de artistas que ofereceu o formato 

inicial, o nome e as primeiras direções de exploração e desenvolvimento da proposta. 

 E será a partir desta posição de artista-educador-investigador atuante no contexto da 

comunidade de prática do Contato Improvisação, porém, desdobrando opções pessoais, 

direções e indagações próprias, que o argumento desta tese estará sendo desenvolvido. 

Sendo assim, apresentar aqui esta tese é, forçosamente, apresentar a mim mesmo nesta 

posição e atuação. 

 O meu percurso como dançarino-agente na comunidade de prática do Contato 

Improvisação começa a se estabelecer no ano de 2001, portanto, quando esta proposta de 

investigação do movimento e dança já completava quase três décadas de formalização. De 

fato, este envolvimento com o Contato é anterior e responsável pela minha decisão de 

seguir a profissionalização em dança, com o ingresso na Escola de Dança da Universidade 

Federal da Bahia e consequente carreira acadêmica a que esta tese é vinculada.   

 Assim, o meu percurso no Contato Improvisação se dá em sentido contrário do seu 

desenvolvimento histórico que tem suas raízes como uma proposta artístico-estética de 

                                                
2 Although Steve Paxton is acknowledged as the founder and original guide of the contac improvisation 
movement, it soon expanded and spread out beyond his direct control. As the social and political movements 
of the ´60s faded and as even the social dancing of the ´60s began wane, people practicing contact 
improvisation perpetuated this period´s values and characteristics, weaving them together into a unique 
artistic and social experiment in modern dance.[Todas as traduções de textos em ingles realizadas por mim, 
nesta tese, estarão acompanhadas do texto original em nota de rodapé]. 
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dançarinos engajados com a vanguarda das artes na década de 1970 para, só posteriormente, 

ramificar-se para uma forma de dança social, popular no sentido de estar imbuída de 

valores que acolhem tanto a dedicação profissional quanto meramente recreativa de seus 

praticantes, com quaisquer características corporais e idade, e sem conferir relevância a 

distinções de gênero, inclusive em termos estéticos e técnicos.  

 
Contato Improvisação, em razão de sua base em noções físicas de sensação interna 
de peso e toque, em vez de em um código estético tradicional, atraiu tanto 
“dançarinos” e “não-dançarinos”. Reuniu pessoas orientadas para performance que 
procuravam uma nova abordagem e pessoas orientadas na direção de uma 
participação recreativa e terapêutica.3 (NOVACK, 1990, p. 74) 

  

 As primeiras aulas de que participei estiveram a cargo da dançarina e professora 

baiana Marta Bezerra, cuja abordagem e interesses pessoais no Contato Improvisação eram 

convergentes com meu percurso anterior na esfera da psicologia e do desenvolvimento 

pessoal. Entretanto, foram os projetos de extensão universitária conduzidos na 

Universidade Federal da Bahia pelos dançarinos e professores David Iannitelli e Fafá 

Daltro que me convenceram de que a aquela atividade física, que me fascinara pelo prazer e 

potencial de insights pessoais que ali encontrava, também dizia respeito à dança teatral 

profissional e que minhas características físicas e minha idade, tampouco o fato de não ter 

treinamento formal anterior em dança, não eram impeditivos se eu decidisse seguir este 

caminho profissionalmente.  

 Assim que, já no primeiro semestre de formação no curso de dança da Universidade 

Federal da Bahia, em 2002, tornei-me dançarino do Grupo X de Improvisação em Dança, 

sob a direção artística e coreográfica de Fafá Daltro, um grupo que desde sua formação em 

1998 reúne profissionais e artistas em formação para as suas atividades cênicas e em sala de 

aula.   

 Estes primeiros passos no Contato Improvisação e, em consequência, na dança 

profissional, encontram eco nesta tese na medida em que ela é dedicada a tratar esta 

proposta de investigação do movimento e dança na sua perspectiva artístico-estética, porém 

com o interesse fundamental na experiência do dançarino e seus aspectos de subjetivação.  
                                                
3 Contact improvisation, because of its basis in physical notions of internally sensing weight and touch, rather 
than in a traditional aesthetic code, attracted both “dancers” and “nondancers”. It drew people oriented 
towards performing who sought a new approach and people oriented towards recreational and therapeutic 
participation.  
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 Desta forma, eu-dançarino-agente neste contexto está relacionado com eu-

pesquisador em cujo percurso acadêmico tenho me dedicado a refletir e formatar a minha 

atuação educacional e artística na dança segundo a perspectiva e influência de estudos da 

cognição desenvolvidos por pesquisadores específicos deste campo, como os biólogos, 

neurocientistas e filósofos da mente que serão apresentados a seguir, ainda neste capítulo 

introdutório, e cujos trabalhos serão discutidos ao longo dos capítulos que compõe esta tese.  

 É importante salientar o que está indicado no parágrafo acima, de que tais estudos 

da cognição desenvolvidos por profissionais habilitados neste campo são, de fato, fontes de 

influências implicadas na formatação e compreensão do meu projeto poético que, desde as 

primeiras motivações e seduções que encontrei no campo da dança, está vinculado aos 

fenômenos cognitivos a que o dançarino está sujeito e que pode, inclusive, desenvolver por 

meio da dança. Ou seja, eu não desenvolvo estudos em cognição para investigar o 

movimento e a dança; é só através da minha condição de eu-educador e eu-artista que 

minha literatura neste campo retorna para o Contato Improvisação como objeto de estudo e 

campo de atuação.  

 Vale ressaltar que este interesse em aspectos da cognição humana não é incomum 

na dança. Grande parte da dança ocidental do princípio até a metade do século XX - que 

possuem elementos estéticos em comum que foi convencionado identificar como dança 

moderna - manifestou o interesse de dançarinos e coreógrafos na experiência e na 

subjetividade. Entretanto, a fonte de inspiração destes artistas muitas vezes veio da 

psicanálise e ramos da psicologia que resultaram em uma excessiva psicologização contra 

ao que reagiriam os vanguardistas da dança nas décadas de 1960 e 1970, entre eles Steve 

Paxton e os pioneiros do Contato Improvisação. 

 Desta forma, eu opto em buscar inspiração e referências em estudos 

contemporâneos da cognição que não se distanciem demasiado do interesse pelo corpo, 

movimento e percepção e, assim, esta tese relaciona-se com um campo de conhecimento de 

intensa atividade nos dias de hoje do qual, talvez, a dança tenha se beneficiado ainda muito 

pouco, nos aspectos teóricos e cênicos.         

 O quadro a seguir (figura 1) sintetiza esta apresentação pessoal em que estão 

implicadas considerações de caráter metodológico que serão delineadas neste ponto, antes 

mesmo de que seja apresentada a estrutura formal desta tese.  
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Figura 1. Facetas da minha atuação no contexto da comunidade de prática do Contato Improvisação. 

 

 Talvez a conquista mais abrangente deste meu percurso pessoal de doutoramento e 

elaboração desta tese, esteja em dar-se conta e firmar a opção de que, como eu-educador, 

eu não tenho me ocupado em conduzir aulas de Contato Improvisação, mas, antes, o que eu 

conduzo são sessões de processo criativo em dança largamente articulado em torno de uma 

prática de Contato Improvisação e de um interesse em estudos da cognição.  

 A este respeito, eu sou tão professor quanto um técnico de futebol é considerado 

como tal pelos jogadores que treina e coloca em campo, ou como um diretor de teatro ou 

coreógrafo é considerado professor pelos membros de sua companhia ou elenco (no modelo 

de organização de produção em arte a que diz respeito às figuras de diretor ou coreógrafo).  

 De fato, minha primeira iniciativa própria como promotor do Contato Improvisação 

foi, em parceria com a jornalista, dançarina e professora de Contato Rossana Alves no final 

de 2003, começar a conduzir jams (oportunidades livres de prática) mensais no Anexo do 
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Theatro XVIII, no centro histórico de Salvador, configuradas como um evento artístico de 

dança e música em que os papéis de audiência e performers eram indistintos e em que, é 

necessário admitir, o Contato Improvisação era mais um mote gerador e uma premissa a 

partir da qual poderíamos ocasionalmente transitar para outros formatos como uma roda de 

ciranda ou capoeira, ou que poderíamos nos submeter a uma experiência do movimento e 

da dança muito mais ditada pela expressão musical do que é usual e coerente nas jams que 

reúnem a comunidade de prática mundo afora.  

 É apenas em 2006 que, instados pelos frequentadores das jams mensais no Anexo 

do Theatro XVIII, eu e Rossana Alves começamos a oferecer cursos de Contato 

Improvisação. Entretanto, a esta altura, eu já havia concluído a graduação na Escola de 

Dança da Universidade Federal da Bahia e contava com um percurso artístico em dança 

contemporânea e o interesse em estruturas composicionais e condições performativas. 

Assim, desde as primeiras aulas, o ensino, a criação, a investigação, a performance e o foco 

na experiência do dançarino são convergidos em uma prática que alia eu-educador e eu-

artista. .As minhas habilidades técnicas e de compreensão do Contato Improvisação 

continuaram se acomodando e sendo construídas neste contexto estabelecido de artista da 

dança, e foi com este perfil que eu comecei, a partir de 2008, a frequentar e atuar em 

eventos relacionados ao Contato Improvisação no Brasil e no exterior.  

 Este perfil artístico-educacional pelo qual me apresento é refletido na metodologia 

de construção do argumento desta tese, da seguinte forma:  

 Eu discuto um tema escolhido a partir da minha própria atuação direta na 

comunidade de prática de Contato Improvisação, em que encontro espaço para exercer 

ideias e questões relacionadas com um interesse pessoal em estudos da cognição como 

forma de focalizar a experiência do dançarino. A aplicação destas ideias e questões 

acontece largamente em minha atividade educacional em que entendo e estruturo minhas 

aulas como a condução de um processo de criação, independente de que o resultado seja 

levado ao público ou de que seja apenas fruído pelos participantes do processo ou de cada 

dueto a cada dança. Assim, eu utilizo como ferramenta metodológica nesta tese a crítica de 

processos (ou crítica genética), tendo como referência a teórica Cecília de Almeida Salles 

(2009). 
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O foco de atenção é, portanto, o processo por meio do qual algo que não existia 
antes, como tal, passa a existir, a partir de determinadas características que alguém 
vai lhe oferecendo. Um artefato artístico surge ao longo de um processo complexo 
de apropriações, transformações e ajustes. (SALLES, 2009, p.17) 

 

 Neste contexto, o “artefato” em questão não é, obviamente, uma coreografia ou uma 

composição de dança que possa ser repetida, mas, antes, a experiência de cada instante 

singular da improvisação que é, também, a experiência de um percurso singular que se 

desdobra processualmente, seja como um dueto específico, uma aula, uma jam, um festival 

ou todo o percurso do praticante no Contato Improvisação.   As aulas são, assim, a 

condução de um processo com tendência: 
 
O crescimento e as transformações que vão dando materialidade ao artefato, que 
passa a existir, não ocorrem em segundos mágicos, mas ao longo de um percurso de 
maturação. O tempo do trabalho é o grande sintetizador do processo criador. A 
concretização da tendência se dá exatamente ao longo desse processo permanente 
de maturação. (SALLES, 2009, p.35) 

 

 Consequentemente, registros audiovisuais, desenhos, escritas e todo o material que 

apresento ao longo deste trabalho como testemunho e reflexão da minha aplicação prática 

das ideias e indagações que norteiam esta tese, são analisados enquanto documentos de 

processo, conforme explicitado por Cecília Salles:  
 
Nos documentos de processo são encontrados resíduos de diversas linguagens. Os 
artistas não fazem seus registros, necessariamente, na linguagem na qual a obra se 
concretizará. Ao acompanhar diferentes processos, observa-se na intimidade da 
criação, um contínuo movimento tradutório. Trata-se, portanto, de um movimento 
de tradução intersemiótica, que, aqui, significa conversões, ocorridas ao longo do 
percurso criador, de uma linguagem para outra: percepção visual se transforma em 
palavras; palavras surgem como diagramas, para depois voltarem a ser palavras, por 
exemplo. (SALLES, 2009, p.119) 

 

 Isto é, tais materiais não são aqui analisados como “artefatos artísticos” em si, 

tampouco como “provas” de experimentos cognitivos sobre a percepção e a experiência do 

dançarino. São tomados como índices do processo de apropriação de uma determinada 

direção e aplicação do Contato Improvisação enquanto contexto artístico-estético de 

investigação do movimento e dança, construída na perspectiva de estudos formais sobre o 

tema da cognição que estarei alinhando ao longo deste trabalho.  
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Os documentos de processo são, portanto, registros materiais do processo criador. 
São retratos temporais de uma gênese que agem como índices do percurso criativo. 
Estamos conscientes de que não temos acesso direto ao fenômeno mental que os 
registros materializam, mas estes podem ser considerados a forma física através da 
qual esse fenômeno se manifesta. (SALLES, 2009, p.21) 

 

 Portanto, o recurso a tais registros nos mais diversos suportes têm sido utilizados 

por mim não apenas como recurso metodológico para o benefício da construção do 

argumento desta tese. Eles são utilizados como estímulos e recursos de apreciação do 

processo de criação dos dançarinos em que é oferecido destaque a sua própria percepção 

como o principal objeto de interesse artístico-estético em questão.  

 Trata-se daquilo que chamo de estratégia de materialidades perceptivas que, junto 

com o conceito de desabituação, são as minhas principais elaborações instrumentais 

relacionadas com o argumento que esta tese apresenta, cujos objetivos e estrutura são 

apresentados a seguir. 

  

 

 Será premissa básica nesse trabalho a ideia de que o Contato Improvisação é uma 

prática que coloca dançarinos para se encontrarem e atuarem em estados de percepção, 

imaginação e subjetivação do mundo de destacada permeabilidade.  Neste encontro, não 

apenas suas experiências subjetivas do mundo são constantemente desestabilizadas e 

estimuladas, como um território de intensa intersubjetivação surge como uma espécie de 

mente compartilhada e externalizada em estado de intensificada imaginação. 

 A primeira parte desta tese estará dedicada a desenvolver esta premissa por meio de 

outras três premissas de sustentação, para as quais será dedicado, a cada uma, um capítulo.  

 Assim, esta primeira parte tratará do contexto de dança em que a prática do Contato 

Improvisação emerge. O abrangente trabalho da antropóloga Cynthia Novack (1990) sobre 

as duas primeiras décadas de formatação do Contato Improvisação será utilizado como 

importante fonte de referência sobre esta prática de movimento e dança. Nesta primeira 

parte da tese, um quadro do Contato Improvisação enquanto forma de dança estabelecida 

irá emergir paulatinamente, em que se dará destaque ao impulso original impresso pelos 

pioneiros, ainda sob a liderança informal e carismática de Steve Paxton, bem como as 

primeiras transformações e inquietações enfrentadas pela sua comunidade de prática que se 
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estabeleceria ao longo das décadas de 1970 e 1980 e já apontaria para uma diversidade de 

abordagens, apropriações e expressões de autonomia sobre a forma original, as quais nós 

podemos identificar hoje no contexto desta comunidade.  

 Reconhecendo este contexto de formatações iniciais do Contato Improvisação e sua 

comunidade de prática, o primeiro capítulo começará a estabelecer um recorte que favorece 

as minhas específicas apropriações teórico-artísticas sobre esta forma de dança, sobre as 

quais eu discorro neste trabalho. Este recorte irá delinear a premissa pela qual o Contato 

Improvisação é voltado, de maneira muito própria, para a experiência artístico-estética. 

Aqui, a referência teórica será o trabalho do filósofo e pedagogo estadunidense John Dewey 

(2010), uma vez que este pensador oferece reflexões relevantes sobre mente, percepção e 

experiência no contexto específico da arte e da estética, além de teorizar em bases 

biológicas que, apesar do período relativamente distante em que seus escritos são 

desenvolvidos, revelam acentuada pertinência com estudos contemporâneos sobre o tema 

da cognição humana. 

 Este primeiro capítulo é intitulado Dança e, a partir daí, cada um dos capítulos deste 

trabalho trará como título uma palavra-chave que aponta ou identifica elementos articulares 

na investigação e prática do Contato Improvisação.   

 O capítulo dois tem como título Chão e estabelecerá a premissa de que a atividade 

perceptiva é fundamento técnico central no recorte sobre o Contato Improvisação que 

interessa ao desenvolvimento desta tese. Para tanto, será tratado o conceito de enação, 

conforme discutido pelo biólogo e filósofo chileno Francisco Varela (1993) e também pelo 

filósofo estadunidense Alva Nöe (2004, 2009), em virtude do qual a percepção é menos 

entendida como atividade mental que orienta a ação e o comportamento do que entendida, 

em si mesma, como atividade do corpo na exploração do ambiente. Assim, por atividade 

perceptiva, neste trabalho, estaremos tratando da mente, da percepção e da experiência que 

o corpo “faz”, ou “atua”, ao dançar o Contato Improvisação.  

 O terceiro capítulo completará o recorte sobre o Contato Improvisação ao considerar 

as suas características de jogo, em que será destacada a ideia de vertigem, segundo a teoria 

e esquema classificatório dos jogos desenvolvido pelo francês Roger Caillois (1990) a 

partir do trabalho pioneiro do neerlandês Johan Huizinga (1938) neste campo. Mais do que 

fazer alusão aos primeiros esforços de definição de Steve Paxton e seus colaboradores que, 
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por um período, os levaram a apresentar a sua proposta como uma arte-esporte, o meu 

interesse é destacar a importância do elemento da Queda (título deste capítulo) desde as 

primeiras investigações e formatações, nos anos 1970, que resultaram no Contato 

Improvisação, bem como suas relações com as desestabilizações da percepção que serão 

discutidas ao longo deste trabalho.  

 Uma vez estabelecidas, nesses três primeiros capítulos, as premissas que orientam a 

construção do argumento desta tese, bem como suficientemente delineado o Contato 

Improvisação enquanto um contexto artístico e social que oferece o objeto de estudo desta 

tese, na segunda parte deste trabalho estaremos em condições de, observando uma 

abordagem e aplicação pessoal desta prática, tratar a seguinte questão central: como e até 

que ponto a experiência privada do dançarino que dança o Contato Improvisação pode 

tomar a forma de experiência compartilhada no ato mesmo de dançar, uma vez que 

assumimos como premissa básica o território de intensa intersubjetivação em que o 

Contato Improvisação engaja os parceiros de dança?  

 Isto é, estaremos refletindo sobre como as perspectivas em primeira, segunda e 

terceira pessoas se entrelaçariam na experiência dos dançarinos. Isso está relacionado com 

a hipótese de que a confrontação de hábitos na atividade perceptiva, que caracteriza a 

própria dança de Contato Improvisação em cada instante, poderia desestabilizar e 

estender a noção de “si mesmo” de cada um dos parceiros de dança por meio de 

implicações mútuas e constitutivas de suas percepções.  

 Para argumentar a favor desta hipótese, os quatro capítulos que compõem a segunda 

parte desta tese estão dedicados a construir o conceito de desabituação como forma de 

aplicação deste propósito de desestabilização e intensificação da atividade perceptiva e da 

própria noção de “si mesmo” na dança de Contato Improvisação, com a mesma curiosidade 

e consideração sobre riscos e segurança com que esta prática trata a exploração de 

movimentos e a própria improvisação como engajamento artístico-estético. 

 Isto será feito entrelaçando referências teóricas em estudos da cognição e 

referências à reflexão e prática artística e educacional de figuras proeminentes na 

comunidade de prática do Contato Improvisação, especialmente seus pioneiros, e 

observando a aplicação destas ideias como estímulos e fator estruturante das minhas 

próprias conduções de processos de criação e treinamento de Contato Improvisação.   
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 Tal estratégia é detalhada a seguir, por meio de uma síntese de cada um dos 

capítulos.  

 O capítulo quatro, intitulado Fluxo, começa por considerar a articulação técnica que 

o Contato Improvisação proporciona em torno do exercício da atenção do dançarino sobre 

as ações reflexas do seu corpo, desde a exploração individual até a exploração 

compartilhada nas condições específicas que o Contato Improvisação oferece. Isto irá nos 

familiarizar com a ideia de que o domínio, a habilidade, a facilidade e a fluência de 

movimentos devem ser conquistados investindo simultaneamente tanto na inteligência 

instintiva e reflexa do corpo, quanto na atenção e consciência intensificada sobre esta 

inteligência, ainda que, a princípio, paradoxalmente a eficiência desta inteligência está em 

que ela não necessita da atenção e a consciência sobre si.  

 A exposição convergirá para o conceito de mutualidade da experiência que 

destacaremos nas ideias de Steve Paxton (1997, 2008) e apoiaremos com reflexões do 

filósofo português José Gil (2002). Da minha atuação, trago a apropriação específica que eu 

faço da small dance, “a pequena dança”, uma ideia e experimentação ícone dos primórdios 

do Contato Improvisação, com o propósito de ampliar a observação e o exercício sobre 

outros paradoxos tais como aquele de associar atenção e ações reflexas na atividade do 

corpo.  

 Sob o título de Presença, o capítulo cinco traz ao foco a ideia de temporalidade 

envolvida na experiência do dançarino, isto é, arranjos possíveis entre as ideias de presente, 

passado e futuro, para que a desejada afinação otimizada com as condições que se depara 

no “aqui e agora” de sua dança e improvisação, seja também acompanhada de uma 

intensificada atividade de percepção e de experiência de “si mesmo” na experiência. Será, 

então, necessário discutir memória e self como conceitos-chaves e, para tanto, buscarei 

referências teóricas no trabalho do neurocientista português Antônio Damásio (1996, 2000, 

2004) e do neurocientista estadunidense Gerald Edelman (1992, 2000).   

 Chegarei à ideia de presença do dançarino no Contato Improvisação como um 

característico eu aqui e agora, um horizonte a um só tempo extenso e concentrado de 

experiência, favorável para uma determinada exploração de suas possibilidades perceptivas. 

Este capítulo trará exemplos da minha exposição e exploração desta ideia com alunos, por 

meio da proposição de uma geometria fractal da presença e fará muitas referências a 



24 
 

proposição de uma arte da experiência que encontramos no trabalho atual da dançarina 

Nita Little, uma das integrantes do grupo original do Contato Improvisação na década de 

1970.  

 O capítulo seis, cujo título é Peso, desenvolve a ideia de recusas ao hábito e 

aberturas à imaginação dirigida para a minha conceituação de desabituação e sua aplicação 

ao Contato Improvisação. Trata-se de discutir as vantagens que os hábitos representam na 

atividade perceptiva, bem como as possibilidades de resistir ou escapar desses caminhos 

habituados e que outro tipo de vantagens se podem conquistar aí. Conceitos-chaves tais 

como offloading de cognição e aparências versus percepção, serão buscados em referência 

ao trabalho de Alva Nöe (2004, 2009) na linha da enação, já apontada no capítulo dois 

como uma das premissas de sustentação assumidas nesta tese.  

 Com referência a aspectos do trabalho atual do dançarino Daniel Lepkoff - outro 

dos primeiros colaboradores de Steve Paxton no grupo original do Contato Improvisação - 

sobre ferramentas da atenção na investigação do movimento, nós chegaremos, então, à 

proposição de um dançarino que, por meio de sua prática específica, tem competências de 

explorar possibilidades do real movendo-se em um campo de percepção e experiência que 

lhe é próprio e do qual tem uma perspectiva privilegiada que, entretanto, pode se tornar 

porosa à perspectiva do parceiro de dança. 

No sétimo capítulo, de título Contato, estaremos em condições de refletir sobre a 

interdependência de cognição, corpo e ambiente, em termos de uma espécie de “atitude 

lírica” que, entre muitos traços de atividade imaginativa e experiência artístico-estética, 

pode engajar o dançarino de Contato Improvisação em uma experiência “subjetiva” para 

além da estrita “perspectiva em primeira pessoa”. 

Um último capítulo conclusivo será, naturalmente, dedicado às considerações finais 

e, em seguida, com o objetivo de facilitar a referência rápida em qualquer ponto que se faça 

necessário, é oferecido também um glossário dedicado a conceitos relacionados ao campo 

de estudos sobre a cognição recorrentes neste trabalho e com os quais é compreensível que 

o profissional no campo da dança esteja pouco familiarizado, haja vista suas 

especificidades e a quantidade ainda modesta de investigações no campo da dança que se 

voltam para esta epistemologia.  
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Entretanto, é necessário ressalvar que este glossário não é mais que um guia para 

que o leitor se conduza na leitura deste trabalho, especialmente nos pontos em que mais 

acentuadamente são utilizadas referências de outros campos do conhecimento relacionados 

com estudos da cognição. A maior parte dos temas destacados são objetos de acentuadas 

divergências ou disparidade de definições e aplicações em seus campos específicos e, ainda 

que eu tenha procurado oferecer para cada termo um conteúdo suficiente substancial no 

limite das controvérsias, ao leitor interessado sugiro que sejam buscados os devidos 

aprofundamentos no trabalho dos diferentes autores (alguns indicados no próprio glossário) 

que a estes tópicos se dedicam.  
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I – DANÇA 
O artístico-estético do Contato Improvisação. 
 

- Senti mesmo como se tivesse perdido meu corpo, dom Juan.  
- E perdeu. 

- Quer dizer, eu não tinha mesmo corpo? 
- O que é que você acha? 

- Bem, não sei. Só posso dizer-lhe o que eu sentia. 
- É só isso que existe, na realidade... o que você sentia. 

 
(Carlos Castaneda – A Erva do Diabo) 

 

 

Uma definição do Contato Improvisação, seja mais generalizante ou mais específica, 

necessariamente será localizada em um conjunto de possíveis descrições que, à primeira 

vista, podem parecer não se referir ao mesmo objeto. Descrição estas que vão desde 

princípios físicos e anatômicos até uma agenda política e ideológica; enfoques que ganham 

significância no contexto histórico e técnico da dança teatral ocidental ou que assumem 

relevância principal na vida social de seus praticantes. 
 
Mesmo as restrições da forma de dança, as ações de dar e receber peso em contato 
com uma ou mais pessoas, eram geralmente caracterizadas como sendo não 
definitivas [open-ended], abrindo espaço para individualidade e liberdade. 
Enquanto a definição do contato improvisação o restringe, ajudando a identifica-lo 
e clarifica-lo, o impulso de sua conceituação, sua ideologia, caracterizou o contato 
improvisação como aberto e “livre”, um experimento em pesquisa do movimento 
dando continuidade ao trabalho da vanguarda dos anos 1960. 4 (NOVACK, 1990, p. 
74) 

 

 A ideia básica de explorar as relações de peso compartilhado através do contato 

físico entre parceiros de dança se desdobra em vários princípios e implicações técnicas e 

estéticas, as quais irão sendo delineadas quando oportuno e necessário nas discussões que 

                                                
4 Even the restrictions of the dance form, the actions of giving and taking weight in contact with one or more 
people, were generally characterized as being completely open-ended, allowing for individuality and freedom. 
While the definition of contact improvisation restricted it, helping to identify and clarify it, the thrust of its 
conceptualization, its ideology, characterized contact improvisation as open and “free”, an experiment in 
movement research continuing the work of the ´60s avant-garde.  



28 
 

este trabalho apresenta. Entretanto, como podemos constatar no testemunho e na obra de 

Cynthia Novack, a força e a longa vida do Contato Improvisação talvez seja oriunda menos 

de sua concretude técnica e estética do que na abrangência de suas conexões com 

concepções de corpo, com investigações artísticas nas mais diversas linguagens, com 

posicionamentos e posturas sociais e políticas, fatores vinculados a um período histórico 

intensificado nos anos 1960 e que seguiu seus caminhos de transformação nas décadas 

seguintes, com características comuns e específicas em diferentes países. Eis um retrato do 

Contato Improvisação a partir de seu contexto relacional traçado por Novack: 
 
Contato Improvisação, a um grau notável, trataria de conectar estas diferentes 
atividades da dança teatral e social, performance e trabalho corporal, combinando-
as em uma forma singular. Isto foi feito em diversas maneiras. A estrutura social de 
sua prática e performance inicialmente não dividiu pessoas em performers e 
estudantes, dançarinos profissionais e dançarinos sociais. Todos os envolvidos iam 
à jams, praticavam e exibiam a forma de dança (ou poderiam potencialmente fazê-
lo). Também, contato improvisação combinava a sensualidade da dança social com 
uma postura objetiva na direção das capacidades físicas do corpo, uma ideia 
desenvolvida pela dança teatral experimental, e com uma crença na verdade e 
drama inerente do corpo, uma ideia proeminente no teatro físico. As qualidades de 
movimento em livre-fluxo e o foco na experiência interior de mover-se, tão 
característica da dança social [referência ao rock in roll como proeminente prática 
de dança social entre a juventude americana dos anos 1960], foram somados ao 
interesse em treinamento do movimento “natural”, central nos estudos de terapias 
corporais e artes marciais. Estas qualidades se tornaram aspectos centrais da 
experiência de movimento do contato improvisação.5 (NOVACK, 1990, p. 52)  
 
 

 A premissa que estaremos estabelecendo neste primeiro capítulo será assumir o 

Contato Improvisação como um contexto de experiência artístico-estética. Ainda que 

pareça óbvia tal relação com o âmbito do fazer artístico e da apreciação estética, este será, 

de fato, um primeiro recorte sobre o Contato Improvisação em favor dos interesses deste 

trabalho, uma vez que, para uma parte considerável de sua comunidade de prática, o 

                                                
5 Contact improvisation, to a remarkable degree, would manage to connect these different activities of social 
and theatrical dance, performance, and body work, combining them into a single form. It did so in several 
ways. The social structure of its practice and performance did not initially divide people into performers and 
students, professional dancers and social dancers. Everyone involved went to jams, practiced the dance form, 
and showed the dance form (or could potentially show it). Also, contact improvisation combined the 
sensuality of social dance with an objective stance towards the physical capacities of the body, an idea 
developed by experimental theater dance, and with a belief in the inherent truth and drama of the body, an 
idea prominent in physical theater. The qualities of free-flowing movement and focus on the inner experience 
of moving, so characteristic of social dance, were joined with interest in “natural”  movement training, 
central to studies of body therapies and martial arts. These qualities became central features of the movement 
experience of contact improvisation.  
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Contato Improvisação não é automaticamente entendido como dança ou sequer como 

atividade artística.  

Atualmente, em coerência com o exposto por Novack em termos de seu contexto e 

impulso original de conceituação e ideologia, pessoas que se interessam pelo Contato 

Improvisação, ocasionalmente ou de forma continuada, podem não ter necessariamente 

interesse por performance ou pela “cena”, por exemplo. Seu interesse fundamental pode 

estar restrito à fisicalidade um tanto caótica ou fragmentada das jams, com seu contexto 

desprovido de preocupações com composição, sem o embalo ou a modulação da presença 

musical e sem testemunhas outras que não os próprios participantes. Para outros, o interesse 

é de alguma forma de auto-investigação, em que alguns se interessam por plataformas de 

reflexão pessoal mais físicas, outros mais emocionais, outros mais intelectuais, sociais ou 

espirituais. Para outros, ainda, a principal sedução na prática pode ser predominantemente 

atlética ou marcial. 

A respeito dessa diversidade de interesses e direcionamentos da prática, tomemos 

como exemplo uma reflexão publicada em um grupo virtual de discussões do evento 

European Contact Improvisation Teachers Exchange (ECITE), evento que vem sendo 

realizado anualmente desde 1984 dedicado ao intercâmbio de professores de diversas 

nacionalidades6. A reflexão é assinada pelo professor alemão Bernd Knappe:  
 
Eu gostaria de discutir sobre os ingredientes, ferramentas e atitudes que ajudam 
cada um que possa estar envolvido em organizar ou participar – mas sempre 
criando – um encontro de professores de CI no futuro. Assim, não hesitem em 
tornar conhecidos seus próprios pensamentos a esse respeito. A motivação: 
Primeiro, eu gostaria de introduzir uma visão técnica e desapaixonada do que nós 
estamos fazendo no ECITE: pessoas estão se reunindo em torno do seu mínimo 
denominador comum para intercâmbio sobre como afetar o futuro do Contato 
Improvisação. Por ora, eu fico satisfeito em saber que nada mais é necessário... (a 
propósito: matematicamente o mínimo denominador comum é o maior número, 
significando o máximo acordo do qual não se pode extrair um menor!!!). Nosso 
acordo: Assim “O que é Contato Improvisação?” é sempre o começo da procura de 
um consenso fundamental. E até aqui é útil, também, descrever o que deixa de ser 
Contato Improvisação.  Você concorda que... Contato Improvisação é uma pesquisa 
de habilidades de movimento nas forças das leis físicas não hierárquica, desprovida 
de gênero, integrativa, em dependência de conexões físicas reais tanto quanto na 
funcionalidade e limitação dos corpos envolvidos? Se você quer mais ou alguma 

                                                
6 Eu tive a ocasião de participar da conferência ECITE nos anos de 2010 e 2011, realizadas respectivamente 
na Inglaterra e na Finlândia.  
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outra coisa, esteja seguro que todos sejam informados sobre sua intenção e 
decididos a concordar. 7 (ECITE-Fórum Digest, 2012) 

  

Podemos observar que essa base comum para os múltiplos focos de pesquisa e 

interesse no Contato Improvisação, proposta pelo professor na reflexão acima, não traz um 

compromisso imediato com o contexto artístico-estético, embora possa sustentar também 

tal compromisso.  

O fato de ser uma possível “base comum” não é o mesmo que dizer que este é ou foi 

historicamente um “ponto de partida” e que tudo o mais que coube ser sustentado por esta 

base foi uma decisão posterior. A este respeito, a metáfora de um “denominador comum” 

proposta na reflexão acima é realmente muita apropriada, por que se trata de uma abstração 

que se pode inferir sobre a diversidade constatada de competências e iniciativas 

relacionadas ao Contato Improvisação.  

Seria um trabalho extenso mapear a diversidade de abordagens, aproximações com 

outras técnicas e aplicações do Contato Improvisação nos mais distintos núcleos de sua 

comunidade de prática. Entretanto, a título ilustrativo, podemos sublinhar brevemente 

características e relações entre os trabalhos de alguns dos professores que atuaram no 

EmComTato Festival de Contato Improvisação, em suas duas edições que realizamos em 

Salvador, ou professores que estão previstos para atuar na terceira edição deste evento. 

.Dançarinos e professores como Camilo Vacalebre (Itália/Brasil/Argentina), 

Rossana Alves (Bahia/EUA), Ricardo Neves (São Paulo), Fernando Neder (Rio de Janeiro), 

e Guto Macedo (Rio de Janeiro) são exemplos cujos trabalhos são destacadamente 

configurados na articulação do Contato Improvisação com outros sistemas estabelecidos de 

movimento ou abordagem corporal. 

                                                
7 I would like to discuss about the ingredients, tools and attitudes that help everyone who may be involved in 
organizing or participating in –but always creating- a CI teachers meeting in future. So you don´t hesitate to 
let your own thoughts about that issue being known. The Motivation: First I´d like to introduce a technical 
and dispassionate view of what we are doing at ECITE: people are gathering on their least common 
denominator to exchange about how to affect the future of CI. On occasion I´m happy to know that it mustn´t 
be necessary something more..... (By the way: mathematically the least common denominator is the biggest 
number, means the maximum agreement you can get-not the smallest!!). Our Agreement: So "what is CI ?" is 
always the beginning to look for a fundamental consensus. And so far it´s helpful, also to describe what is not 
CI anymore. Do you agree, that..... CI is a non hierarchic, non gendered, integrative research of movement 
abilities in the forces of physical laws, in dependency on real physical connection as well as functionality and 
limitation of the involved bodies? If you want more or something else, be sure that everybody is informed 
about your intent and decided to agree. 
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Camilo Vacalebre (I e II EmComTato Festival) é também professor da Técnica de 

Alexander, abordagem somática que configura muito da sua abordagem de treinamento 

para o Contato Improvisação. Além de uma enriquecida compreensão dos sistemas 

anatômicos e fisiológicos do corpo, uma das sutilezas e campo de problematização que 

surge desta aproximação é o foco excessivamente internalizado em que o dançarino muitas 

vezes se estabelece no Contato Improvisação, bem como a própria ideia de espontaneidade. 

A utilização da Técnica de Alexander no trabalho de Camilo Vacalebre com o Contato 

Improvisação traz a sugestão enfática para que os “olhos sejam mantidos abertos” na dança, 

de fato e enquanto metáfora, como um alerta de que a “espontaneidade” e entrega 

incondicional ao fluxo da dança pode ser sinônimo de repetição de hábitos, muitos deles 

implicados com a má utilização do corpo.  

Rossana Alves (II EmComTato Festival) percorre uma trilha muito recorrente no 

campo do Contato Improvisação desde muito cedo na sua história, que é a aproximação 

técnica com o sistema de Bonnie Bainbridge Cohen conhecido como Body-Mind Centering, 

ou BMC. Muitos profissionais do Contato Improvisação encontram convergências e 

inspiração nas sistematizações e ampla investigação desenvolvida no BMC, ainda que este 

sistema não compartilhe de muitos aspectos da agenda ideológica e estratégias econômicas 

que pode ser identificada no Contato.  

Da mesma forma, Ricardo Neves (II EmComTato Festival), dançarino, professor e 

organizador do Festival de Contato Improvisação de São Paulo, dedica-se a treinar e 

ensinar o Contato Improvisação na perspectiva da arte marcial japonesa Aikidô, o que 

também é recorrente desde o princípio do Contato Improvisação - em razão da afinidade 

técnica em termos de quedas, rolamentos, uso do chão e dos vetores de equilíbrio e 

desequilíbrio do corpo – como também em fundamentos filosóficos de não resistência, 

harmonia e integração. 

Outra interface de relacionamento também muito comum entre sistemas definidos é 

a aproximação do Contato Improvisação com o Movimento Autêntico (Authentic 

Movement), sistema corporal iniciado na década de 1950 pela bailarina e terapeuta 

junguiana Mary Starks Whitehouse.  A este respeito Guto Macedo (participação prevista no 

III EmComTato Festival) em parceria com a professora e dançarina Soraya Jorge, propõe 
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uma investigação e credencial para os seus trabalhos batizada de Contato Autêntico 

(www.movimentoautentico.com).  

Já o professor Fernando Neder (I EmComTato Festival), idealizador e organizador 

do festival carioca Contact in Rio, que também é músico, desenvolve aproximações do 

Contato Improvisação com o sistema proposto pelo pernambucano Ricardo Oliveira 

conhecido como Música Orgânica8.  

Além de profissionais que realizam uma interface e aproximação explícita entre 

sistemas definidos, podemos identificar professores cujos corpos e movimento, bem como 

o treinamento que oferecem, trazem a evidência de um percurso pronunciado em outras 

artes do corpo, como é o caso do argentino Gustavo Lecce (II EmComTato Festival) que 

chega à dança passando pelo atletismo e as artes circenses.  

Ou profissionais que, sejam oriundos do campo das artes ou não, utilizam o Contato 

Improvisação como aplicação prática e/ou reflexiva em outras áreas, como é o caso da 

médica infectologista Eline Gomes, que trabalha e reside em Salvador e leva aulas de 

Contato Improvisação para um grupo de pacientes soropositivos para o HIV, 

desenvolvendo inclusive sua pesquisa de mestrado em dança sobre este tema9.   

Por outro lado, a baiana Fafá Daltro (II EmComTato Festival) e a mineira Daniela 

Guimarães são exemplos de um grupo de artistas que desenvolvem no Contato 

Improvisação um destacado interesse cênico. Para ambas, o Contato Improvisação faz parte 

do treinamento técnico e composicional das companhias que dirigem, que são o Grupo X 

de Improvisação em Dança e a Cia Ormeo, respectivamente. Fafá Daltro e o Grupo X de 

                                                
8  “A Música Orgânica é uma nova abordagem artístico-terapêutica de caráter transdisciplinar, focada na 
construção da consciência pessoal e de grupo, a partir de vivências musicais, associadas a movimentos 
corporais.  Na Oficina Básica de Música Orgânica, busca-se integrar harmoniosamente os momentos de 
Afinação da Mente com os de Aquecimento, de Expressão Vocal e Corporal. As técnicas utilizadas, integram 
sons e movimentos corporais, permitindo que todos - mesmos aqueles que se acham desafinados e/ou sem 
ritmo - comunguem da magia da criação musical.   As composições utilizadas, foram feitas especialmente 
para as Oficinas de Música Orgânica. Inspiram-se na música da natureza, em práticas musicais associadas ao 
trabalho tribal, rituais religiosos e festas populares. Recriam contextos que ancestralmente levavam as pessoas 
a se reunir, proporcionando a construção de um Ser Coletivo”. Texto oriundo do site oficial 
www.musicaorganica.com.br  acessado em março de 2013.     Essa ambiência facilita o estabelecimento de 
relação de confiança e interdependência, permitindo que as individualidades se expressem em interação com a 
harmonia do grupo. 
 
9 Estas atividades de Eline Gomes fizeram parte do II EmComTato Festival, e uma entrevista com ela e 
também com alguns dos participantes nestas aulas pode ser encontrado no blog http://emcomtato2012.hugo-
leonardo.com  
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Improvisação em Dança, ainda encontram no Contato Improvisação suporte reflexivo e 

técnico para tratar questões de acessibilidade na dança, na perspectiva de sua relevância 

poético-estética. Daniela Guimarães e integrantes de sua companhia participaram 

integralmente da programação das duas edições do EmComTato Festival e esteve a seu 

cargo a direção da noite de performance da segunda edição, realizado no Espaço Cultural 

Alagados e arredores, no subúrbio de Salvador.   

Estes artistas oferecem um panorama da diversidade de abordagens e 

desenvolvimentos autônomos que podemos identificar na comunidade de prática do 

Contato Improvisação. E mesmo os trabalhos que não tratam diretamente do interesse 

cênico nem atuam no campo da dança cênica profissional não contradizem o 

reconhecimento que a origem desta proposta de investigação do movimento e da dança está 

no contexto de investigação artístico-estética da dança nos anos 1970.  E que há pessoas, 

como Fafá Daltro e Daniela Guimarães, que continuam interessadas em tal contexto, como 

nós podemos observar no texto abaixo de apresentação do website de um evento atual 

dedicado a reunir o Contato Improvisação e a Dança Contemporânea. Trata-se do evento 

Contact-Meets-Contemporary (Contato-Encontra-Contemporâneo), realizado anualmente 

na cidade alemã de Göttingen: 
 
“Contact Encontra Contemporâneo” é inspirado na ideia de que o Contato 
Improvisação tem suas origens no mundo da dança contemporânea, antes de se 
desenvolver em uma forma de dança mais social de que os festivais são uma parte 
vital. Nós gostamos de reconectar o Contato Improvisação ao conhecimento e à 
prática de formas de dança contemporânea, as quais também apreciam o espírito da 
improvisação. 10  

 

Entretanto, tal reconhecimento de que o Contato Improvisação está relacionado com 

a história e atual campo da dança contemporânea não é o suficiente para esclarecer a 

premissa pela qual o Contato Improvisação é assumido como um contexto de experiência 

artístico-estética. Isso porque podem ser destacados distintos territórios, compreensões e 

                                                
10 Texto assinado pela equipe de organizadores do Festival, Jörg Hassmann, Daniel Werner, Gabi Neumann 
and Nadja Schwarzenbach, recolhido no website http://www.contact-meets-contemporary.de/en/ em 
07.08.2012. No original, em inglês: "Contact meets Contemporary" is inspired by the idea that Contact has 
it's origins in the contemporary dance world, before developing into a more social dance form of which the 
festivals are a vital part. We like to reconnect Contact Improvisation to the knowledge and practice of 
contemporary danceforms, that also appreciate the spirit of improvisation. 
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opções sobre o artístico-estético no Contato Improvisação, mesmo dentro de sua 

comunidade de prática. Observemos, por exemplo, na mesma reflexão do professor Bernd 

Knappe anteriormente citada, a descrição de uma estrutura de grupo de trabalho usualmente 

recorrente dentro da conferência de professores ECITE: 
 
Grupo de Performance: principalmente interessado em descobrir o significado de 
termos tais como “performar”, “mostrar”, “informar”, “partilhar” ou “relações 
públicas” e “recepção pública” etc. no Contato Improvisação – e especialmente 
interessado em apoiar e organizar uma noite de performance significante nos 
ECITEs. 11 (ECITE-Fórum Digest, 2012). 

 

Ou seja, existem muitas questões no que diz respeito ao potencial cênico do Contato 

Improvisação, com as quais ainda se ocupam essa comunidade de praticantes experientes, 

ainda que questionar este potencial não tenha sido uma preocupação do grupo original e as 

primeiras pessoas engajadas, as quais estavam cientes de que operavam um experimento 

artístico que se relacionava de maneiras específicas com a vanguarda artística e com a 

tradição da dança teatral de então.  

No que diz respeito a esta tese, não será no compromisso com a formatação de 

espetáculos ou exibição pública que estarei identificando o que é da natureza artístico-

estética. O foco que eu proponho estará na reflexão sobre a experiência do dançarino que, 

acredito, pode trazer o tipo de intensificação da percepção que, segundo o filósofo 

estadunidense John Dewey, é característico da experiência artístico-estética: “A luta 

constante da arte, portanto, é converter materiais que gaguejem ou emudeçam na 

experiência comum em veículos eloquentes.” (DEWEY, 2010, p. 403).  

A dança, pois, colocaria à disposição do artista “materiais”, tais como corpo e 

movimento, para que sejam sacados da “experiência comum” e tornado “veículos 

eloquentes”. Quaisquer contextos de dança, não somente o Contato Improvisação - se 

tomados como atividade de arte – ofereceriam a possibilidade daquela conversão de que 

fala Dewey. Entretanto, a curta frase de John Dewey citada no parágrafo anterior aponta 

que é na experiência que algo da ordem do “comum” pode se tornar “eloquente”, isto é, 

tornar-se uma fonte rica de significados para aquele que tem a experiência.  

                                                
11 Performance Group: mainly interested to discover the meaning of terms like “performing”, “showing”, 
“informing, “sharing” our “public relations” and “public reception” etc. in  CI – and especially interested 
in supporting and organizing an significant performance evening on ECITEs.  
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A experiência comum é amiúde contagiada pela apatia, pela inércia e pelo 
estereótipo. São situações em que não captamos o impacto da qualidade pelos 
sentidos nem o significado das coisas pelo pensamento. O “mundo” fica presente 
demais em nós como um fardo ou uma distração. Não nos sentimos suficientemente 
vivos para experimentar o estímulo provocador dos sentidos nem para nos 
comovermos com o pensamento. Somos oprimidos pelo que nos cerca ou ficamos 
insensíveis a isso. (DEWEY, 2010, p. 451) 

 

O que torna o Contato Improvisação especialmente favorável, em minha opinião, 

para a observação desta conversão do “comum” no “eloquente” dos materiais corpo e 

movimento, é que se trata de um contexto de dança em que o foco na experiência, 

aparentemente, é prioritário em relação, até mesmo, ao que se pode comunicar a possíveis 

espectadores:  

Contato Improvisação é introvertido e é difícil comunicar a uma audiência a 
paisagem interna de sensações e responsividade dos performers. Isto é um dos 
maiores desafios de colocar o Contato Improvisação no palco: como nós 
comunicamos a rica tapeçaria de sensações, de escolhas e descobertas que estão 
sendo feitas, quando a maioria delas são experiências internas?12 (KEOGH, 2008, p. 
249) 

 

Estas palavras de Martin Keogh - envolvido com a prática e o ensino do Contato 

Improvisação desde 1979 - circunscrevem especialmente os objetivos da construção teórica 

e pesquisa artística apresentada nesta tese, os quais emergem, justamente, deste que é “um 

dos maiores desafios de colocar o Contato Improvisação no palco”, isto é, buscar o 

compartilhado (ou compartilhável) no privado da experiência, a extroversão da introversão 

do dançarino. É importante ressaltar, contudo, que “colocar o Contato Improvisação no 

palco” não é necessariamente submetê-lo ao compromisso de formatação de espetáculos, 

mas, antes, ao compromisso com a experiência artístico-estética, que é o argumento deste 

capítulo. Um pouco mais da reflexão do dançarino e professor Martin Keogh:  
 

É desconcertante que algumas das danças mais atraentes que eu vejo acontecem em 
jams mais do que em performances. Frequentemente os mesmos dançarinos que 
têm uma sólida conexão numa jam abandonam suas faculdades de Contato quando 
em frente a uma audiência. Eles parecem esquecer algo tão básico quanto rolar o 
ponto de contato. Eles não se aventuram fora do equilíbrio. Eles trocam suas 

                                                
12 CI is introverted, and it´s difficult to communicate to an audience the internal landscape of sensation and 
responsiveness of the performers. This is one of the greatest challenges of putting CI on stage: How do we 
communicate the rich tapestry of sensation, of choices and discoveries being made, when most of these are 
internal experiences? 
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habilidades de descoberta no momento pelo movimento mais controlado enquanto 
eles dão forma e compõem a dança. Eles perdem a sensação para focalizar no 
design. [...] Quando eu comecei a dançar em 1979, Contato Improvisação estava 
num grande ápice. Eu tinha descoberto a vocação do meu sonho e me joguei nisto 
completamente. Naquele tempo, havia muitas companhias de dança de Contato 
Improvisação nos Estados Unidos e Canadá, incluindo ReUnion, Men Working, 
Catpoto, Mangrove, Free Lance, Contacworks, Freefall, Mirage e Fulcrum. Por 
volta de 1981, muitos destes grupos haviam dispersado e performances de Contato 
Improvisação na Baía de São Francisco onde eu vivia ficaram fora de cultivo por 
alguns anos seguintes. Quando o Contato Improvisação começou uma ascensão de 
novo no final dos anos oitenta (que continua até os dias de hoje), a forma tinha 
mudado. Muitos dançarinos estavam respondendo à questão “Contato Improvisação 
é uma forma cênica ou apenas uma dança participatória?”, trazendo mais da 
consciência composicional para suas performances. Mais do que permitir que as 
forças físicas guiassem a improvisação, pessoas pareciam mais interessadas em 
como a improvisação guiava as forças físicas. Eu senti falta da estética original.13 
(KEOGH, 2008:249) 
 

Observamos que o que está sendo apontado por Martin Keogh não é que o Contato 

Improvisação não sirva para o palco ou a configuração cênica. Apenas está sendo ressaltado 

que aquilo que é apontado como de interesse artístico-estético neste jogo-dança traz 

consigo desafios específicos no que diz respeito à configuração cênica e fica comprometido 

quando “eles [os dançarinos] perdem a sensação para focalizar no design”.  

Sensação seria, então, uma palavra de destaque aqui. É ela que nos convida a 

olharmos cuidadosamente para o que está sendo referenciado como experiência neste 

capítulo e em todo o trabalho. Isso porque é necessário que, ao concordarmos com o 

interesse destacado sobre a sensação, não estejamos caminhando na direção de um 

subjetivismo exacerbado e que a introversão que Martin Keogh menciona como 

característica do Contato Improvisação não seja tomada demasiado ao pé-da-letra.  

                                                
13 It´s perplexing that some of the most engaging dancing I see happens at jams rather than in performances. 
Often the same dancers who have such a solid connection at a jam abandon their Contact faculties when in 
front of an audience. They seem to forget about something as basic as rolling the contact point. They don´t 
venture off-balance. They leave their skills of discovery in the moment for more controlled movement as they 
shape and compose the dance. They lose the sensation as they focus on the design. […] When I first started 
dancing in 1979, Contact Improvisation was at a big apex. I had discovered the vocation of my dream, and a I 
threw myself into it completely. At the time, there were many Contact Improvisation dance companies in the 
United States and Canada, including ReUnion, Men Working, Catpoto, Mangrove, Free Lance, Contactworks, 
Freefall, Mirage, and Fulcrum. By 1981, many of these groups had disbanded and CI performances in the 
San Francisco Bay Area where I lived went fallow for the next few years. When CI began an upswing again in 
the late eighties (one that continues to this day), the form had changed. Many dancers were answering the 
question “Is CI a performance form or just a participatory dance?” by bringing more of a compositional 
awareness to their performances. Rather than allowing the physical forces to guide the improvisation, people 
seemed more interested in how the improvisation guided the physical forces. I miss the former aesthetic.  
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Esta orientação “interior” de foco do dançarino é salientada repetidas vezes pela 

antropóloga Cynthia Novack, desde o que diz respeito às relações com o rock in roll 

enquanto dança social dos anos 1960 em que pessoas buscavam o livre e muitas vezes 

caótico fluxo de movimento pelas próprias sensações que evocavam, em vez de com 

objetivos de exibição, quanto também em relação à desejada concentração sensorial nos 

fatores físicos de movimento em vez de em sua mera visualidade. A respeito destas 

influências e características no Contato Improvisação, Novack cita comentários de Nancy 

Stark Smith14, uma das primeiras e mais constante parceira de Steve Paxton nas duas 

primeiras décadas do Contato: 

 
Nos primeiros anos, os dançarinos de contato improvisação frequentemente diziam 
que contato improvisação não tinha estética. É claro, considera Smith [Nancy Stark 
Smith], que quando você olha para isto e compara com outras formas de dança você 
vê que de fato existe uma estética particular. “Mas nós estávamos trabalhando a 
partir de dentro disto, não trabalhando em relação a qualquer outra coisa. O foco 
estava na sensação, não particularmente em estilo, em psicologia, em estética, em 
teatro, em emoções. Era realmente simplificado de modo que nós pudéssemos 
aprofundar nossa prática dos aspectos físicos do trabalho, de modo que nós 
pudéssemos descobrir o que era possível em vez do que parecia bonito”. 15 (SMITH 
apud NOVACK, 1990, p. 68).  

 

Ao responder em 1977 a críticos canadenses que questionavam o valor de 

performance artística do Contato Improvisação, Steve Paxton destacou os processos e 

eventos “reais” que o Contato Improvisação realça entre duas pessoas que dançam, ainda 

que este “real” possa ser observado opcional ou simultaneamente numa perspectiva física, 

emocional, psicológica etc.  
 

                                                
14 Nancy Stark Smith (1952-) é ainda hoje figura de intensa atividade e referência no Contato Improvisação. 
Além de sua atividade como dançarina e professora, teve um papel de grande relevância para o 
estabelecimento do Contato Improvisação enquanto uma forma específica de investigação do movimento e 
dança atuando como co-editora da revista Contact Quaterly desde a sua criação em 1977, veículo agregador 
que vinculava as ações em torno da prática que se espalhavam para além do controle de seus “criadores”, mas 
que ao mesmo tempo servia de meio para que Steve Paxton e colaboradores diretos exercitassem uma 
liderança informal.  
 
15 In the early years, the contact improvisers often said that contact improvisation had no aesthetic. Of course, 
Smith added, when you look at it and compare it with other dance forms, you see that it does have a 
particular aesthetic. “But we were working from the inside of it, not working relative to anything else. The 
focus was on sensation, not particularly on style, on psychology, on aesthetics, on theater, on emotions. It was 
really pared down so that we could deepen our practice of the physical aspects of the work, so that we could 
find out what was possible instead of what looked nice”.  
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Contato Improvisação é determinado por duas pessoas ao mesmo tempo, que 
improvisam livremente, tentando não impedir o trabalho do outro. Espectadores 
assistem a uma conversação física que pode alcançar da imobilidade a alto atletismo. 
As razões para a mudança na escala de movimento ou quaisquer outras mudanças 
podem ser analisadas a partir de níveis emocionais, físicos ou psicológicos. Ou 
vários níveis ao mesmo tempo. O espectador está assistindo a pessoas reais 
pressionadas por eventos e tempo. É improvisação. Nenhum dos participantes está 
totalmente no ou fora do controle. O espectador não olha através dos performers 
para uma mente e sua estética. Olha-se diretamente para os performers e suas 
escolhas, reações e instintos, para o que acontece entre eles. O que é revelado é 
compreensão mútua, um sistema básico, um modo de comunicação. Toque. O 
processamento na pele rápido e sutil de massas, vetores, emoções, dando aos 
músculos a informação para corretamente mover os ossos, de forma que o dueto 
possa acontecer no tempo e espaço da demonstração, sem que nenhum dos 
parceiros seja ferido, impedido, sujeitado, objetificado.  É uma arte de performance? 
Performance possui vários níveis de significado. Assim como arte. Ninguém está 
definindo seus termos. Eles parecem querer dizer “eu não gostei da forma como 
aconteceu”, ou, “se Tharp16 é, isto não é”. Não importa. Tratem disto, Críticos 
Canadenses. Conceituem-no. Ou vocês podem encontrar uma solução concebida 
por aqueles que performam Contato Improvisação... eles o chamam de arte-
esporte.17 (PAXTON, 1997, p. 118) 
 

Assim, se o Contato Improvisação convida ao foco na sensação, o faz de forma 

coerente com o enfoque do corpo enquanto realidade física. Isto é, sensação não nos fará 

mergulhar, neste trabalho, no que seria uma “vida interior” do dançarino, porque a forma 

como iremos compreender sensação na experiência não caminha na direção da ideia de 

“vida interior”, ainda que seja reconhecida a sua perspectiva privilegiada “em primeira 

pessoa”. As sensações são procuradas na ideia e na observação do que Novack discute 

                                                
16 Não há outra indicação no texto, mas é provável que Paxton esteja fazendo referencia à bailarina e 
coreógrafa estadunidense Twila Tharp (nascida em 1941), famosa pelos seus trabalhos nos palcos mais 
aclamados do mundo da dança, como também seus trabalhos coreográficos para televisão e cinema, entre eles, 
o filme ícone “Hair” (1979) do diretor Milos Forman.  
  
17 Contact Improvisation is determined by two people at once, who both improvise freely, trying not to impede 
the work of the other. Specttators watch a physical conversation which may range from stillness to high 
athleticism. The reasons for the change in scale of movement  or any other changes can be analyzed from 
emotional, physical or psychological levels. Or many levels at once. The spectator is watching real people 
pressed by events and time. It is improvisation. Neither participant is totally in or out of control. The 
spectator does not look through the performers to a mind and its aesthetics. One looks squarely at the 
performers and their choices, reactions, and instincts, to what happens between them. What is revealed is 
mutual understanding, a basic system, a mode of communication. Touch. The fast and subtle skin processing 
masses, vectors, emotions, giving the muscles the information to correctly move the bones, so the duet can fall 
through the time and space of demonstration, neither partner hurt, hampered, subjected, objectified. Is it 
performance art? Performance has several levels of meaning. So does art. No one is defining their terms. 
They seem to mean, “I didn´t enjoy the way it went”, or, “If Tharp is, this ain´t”. No matter. Go to it, 
Canadian Critics. Get it on conceptually. Or you could take a way out devised by those who perform Contact 
Improvisation… they call it an art-sport.    
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como o corpo responsivo, uma formulação que é coerente com o conceito de experiência 

que é utilizado nesta tese: 
 
Como um dos dançarinos experimentais dos anos 1960, Paxton tentou derrubar o 
conceito de uma dominação psicológica do corpo pela alma interior expressando a 
si mesma através do movimento. Juntamente com outros, ele propôs o corpo como 
um signo em si mesmo, substituindo a imagem do corpo dominado por um self 
interior expressivo pelo corpo responsivo – consciente [mindful], repleto de 
sensações [feeling-filled] e físico. Ironicamente, com o tempo esta imagem 
coincidiu com obsessões na cultura ampla pelo corpo como um objeto de exibição e 
como um instrumento funcional para realizar tarefas, mesmo tarefas estéticas. 18 
(NOVACK, 1990, p. 188) 

 

Segundo Novack, a estratégia bem sucedida de Paxton ao propor uma investigação 

em dança baseada na improvisação que se concentrasse numa delimitação muita clara em 

termos de aspectos físicos do movimento, se por um lado evitava que o experimento 

caminhasse em alguma direção muita vaga ou confusa, por outro lado teria levado, em 

algumas circunstâncias, a uma concepção muito simplista do que seria a “realidade física” 

do corpo.  

Logo na primeira década de desenvolvimento do Contato Improvisação, uma 

espécie de divergência mais proeminente teria se estabelecido em que, por um lado, alguns 

preferiam ou defendiam o que seria uma abordagem baseada no corpo e no movimento 

“puro” (às vezes estendendo este posicionamento como uma defesa do “puro Contato 

Improvisação”) e outros admitiam como parte da proposta e estética do Contato 

Improvisação as implicações dramáticas, cômicas, socializantes daquela atividade em que 

engajavam os corpos. A este respeito, Novack busca pistas do posicionamento do próprio 

Steve Paxton (entre chaves, os comentários são de Cynthia Novack): 

 
Quando você está começando a aprender sobre o unicórnio [a terceira força gerada 
pela interação de dois dançarinos – o “ela”], se a única maneira que você é capaz de 
se comunicar com alguém é parar e conversar, ou se algo engraçado acontece, parar 
e rir, você basicamente afasta-se daquilo que você está ali para estudar e você está 
de volta ao mundo verbal. Eu sinto que você está trabalhando por meio do arranjo 
errado de sentidos para compreender o que o trabalho poderia revelar... Mas neste 

                                                
18 As one of the experimental dancers of the ´60s, Paxton tried to shed the concept of a psychological 
domination of the body by the inner soul expressing itself through movement. Along with others, he posited 
the body as a sign in itself, replacing the image of the body dominated by an expressive inner self with the 
responsive body – mindful, feeling-filled, and physical. Ironically, over time this image coincided with 
obsessions in the larger culture with the body as an object of display and as functional instrument for 
fulfilling tasks, even aesthetic tasks.  
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momento [1983], os únicos duetos que eu estou verdadeiramente interessado ou 
realmente engajado são aqueles que têm em forte medida todas estas coisas que eu 
de fato tendia a afastar inicialmente (e ainda afasto para estudantes principiantes) – 
coisas como socialização, risada, conversação, contato de olhos, manipulação das 
mãos no contato... 19 (PAXTON apud NOVACK, 1990, p. 188). 

 
Para Novack, ao se posicionar desta forma, Steve Paxton não estaria voltando atrás 

na sua opção de focalizar e investir no corpo enquanto realidade física. Paxton estaria 

sustentando a complexidade da noção de corpo coerente com o contexto contracultural a 

que o Contato Improvisação está associado, frente ao impulso cultural predominante em 

que o corpo na dança e no esporte é associado à imagem de objeto de beleza e instrumento 

virtuoso. O corpo responsivo que o Contato Improvisação almeja é sim a realidade física do 

corpo que, comum aos dançarinos e a qualquer pessoa, é também a realidade das emoções, 

da mente e da cultura. O corpo responsivo é o corpo vivo; não é um corpo objetificado, é 

um corpo de experiência.   

De fato, a experiência surge aqui como conceito-chave na premissa que estamos 

estabelecendo neste capítulo. Este foco na experiência é explícito no trabalho atual de uma 

das pioneiras do Contato Improvisação, a dançarina estadunidense Nita Little, com quem 

tive a oportunidade de trabalhar e estudar na terceira e na quarta edição do Festival de 

Contato Improvisação de São Paulo (2011, 2012), promovido sob a curadoria e direção 

artística do dançarino e professor paulistano Ricardo Neves.  Nita Little declara que:  

Eu tento identificar algumas poucas das habilidades envolvidas no desenvolvimento 
do relacionamento mente/corpo a fim de apoiar minha tese que é hora da dança 
treinar a mente tanto quanto o corpo. É particularmente tempo de examinar seu 
relacionamento. Ao longo deste texto eu enfatizo a significância dos estados 
experienciais como a raiz da habilidade individual e capacidade criativa. Entretanto, 
vocês notarão que eu focalizo mais nas ações da mente do que naquelas do corpo. 
Isto por duas razões. Primeiramente, muitas práticas somáticas e de movimento 
enfatizam o corpo sobre a mente e, em segundo lugar, é no que diz respeito à mente 

                                                
19 When you are beginning to learn about the unicorn [the third force generated by the interaction of two 
dancers – the “it”], if the only way you can communicate with somebody is to stop and chat, or if something 
funny happens, to stop and laugh, you basically get away from what you´re there to study, and you´re back 
into the verbal world. I feel like you´re working through the wrong set of senses to understand what the work 
might reveal… But at this point [1983], the only duets that I´m truly interested in or really engaged in are 
those that have all these things in strong measure that in fact I tended to push away initially (and still do for 
beginning students) – things like socializing, laughter, talking, eye contact, hand manipulation in contact… 
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que eu vejo um déficit não somente no nosso treinamento de dançarinos, mas 
também na muito humana “arte da experiência”. 20  (LITTLE, 2008) 

 Até onde as minhas investigações alcançaram e as oportunidades me conduziram, é 

no trabalho de Nita Little que eu identifico a mais acentuada ressonância com os meus 

próprios interesses no Contato Improvisação, os quais apontam para o exercício de 

habilidades de percepção e experiência, antes que habilidades corporais.  

Provavelmente a mais significante limitação que nós temos imposto sobre o 
treinamento técnico de dança seja a escassa atenção voltada para a interface corpo 
mente. Ao focalizar somente nas ações do corpo e eliminar as ações simultâneas da 
mente, nós achatamos nosso potencial tanto quanto nossa arte. 21 (LITTLE, 2008) 

Esta declaração da dançarina e investigadora pode ser relacionada com o fato de que 

tão poucas investigações sobre dança na perspectiva de ciências da cognição possam ser 

encontradas, um desafio que foi necessário enfrentar para o desenvolvimento desta tese, 

mas que ao mesmo tempo poderia depor a favor de sua relevância. A meu ver, a filosofia 

estética de John Dewey, estabelecida num território que se volta tanto para arte quanto para 

a biologia sem, contudo, ser “uma voz” plenamente estabelecida em um destes campos, 

pareceu uma conveniente estratégia de fundamentar a minha aproximação da dança com 

estudos da cognição e, deste ponto, poder olhar para o que pudesse encontrar de 

ressonância e convergência com o trabalho de outros profissionais da dança, como é o caso 

do interesse de Nita Little no treinamento do dançarino para uma “arte da experiência”.  

As reflexões teóricas de John Dewey, especificamente no seu livro Arte como 

Experiência, originalmente publicado em 1934, virão ao encontro do interesse deste 

trabalho na perspectiva “em primeira pessoa” do dançarino de Contato Improvisação 

enquanto está engajado na sua prática, ou seja, na perspectiva do “experimentador”. O 

pensamento filosófico de John Dewey também será utilizado como base para as demais 
                                                
20 I intend to identify a few of the skills involved in the development of the mind/body relationship in order to 
support my thesis that it is time for dance to train the mind as well as the body. It is particularly time to 
examine their relationship. Throughout this paper I emphasize the significance of experiential states as the 
root of individual capability and creative capacity. However, you will notice that I focus more on actions of 
the mind than those of the body. This is for two reasons. Firstly, many movement and somatic practices 
emphasis the body over the mind and secondly, it is with the mind that I see the deficit not only in our training 
of dancers but also in the very human “art of experience”. 
 
21 Probably the most significant limitation we have imposed in the technical training of dance has been the 
scant attention paid to the mind/body interface. By focusing only on the body’s actions and eliminating the 
simultaneous actions of the mind, we have flattened out our potential as well as our craft. 
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referências teóricas que serão alinhavadas neste estudo, porque é um pensamento 

característico pelo valor conferido às continuidades que estabelece entre os fenômenos da 

experiência humana submetidos à sua reflexão, especialmente às continuidades a partir da 

existência biológica, como podemos verificar no seguinte trecho do livro citado:  
  

É a simples ignorância, portanto, que leva a supor que a ligação da arte e da 
percepção estética com a experiência significa uma diminuição de sua importância e 
dignidade. A experiência, na medida em que é experiência, consiste na acentuação 
da vitalidade. Em vez de significar um encerrar-se em sentimentos e sensações 
privados, significa uma troca ativa e alerta com o mundo; em seu auge, significa 
uma interpenetração completa entre o eu e o mundo dos objetos e acontecimentos. 
Em vez de significar a rendição aos caprichos e à desordem, proporciona nossa 
única demonstração de uma estabilidade que não equivale à estagnação, mas é 
rítmica e evolutiva. Por ser a realização de um organismo em suas lutas e 
conquistas em um mundo de coisas, a experiência é a arte em estado germinal. 
Mesmo em suas formas rudimentares, contém a promessa da percepção prazerosa 
que é a experiência estética. (DEWEY, 2010, p. 83-84) 

 

Por exemplo, como está indicado na citação acima, a experiência estética não é 

considerada como um contexto de natureza distinta das ocupações vitais e cotidianas do 

organismo. É, antes, uma possibilidade de intensificação destas atividades que mantém com 

estas uma linha de continuidade, isto é, simplificadamente, não é outra coisa, é a mesma 

coisa, diferente.   

 É interessante observar como esta linha de continuidade entre as ocupações vitais do 

organismo e a sua particular intensificação na experiência estética da pessoa pode ser 

comparada à forma como o Contato Improvisação surge e se estabelece a partir dos anos 

1970 em um contexto de investigação com possibilidades desde a pura experimentação 

física até a contextualização poético-artística desta exploração do movimento, ponto com 

que começamos este capítulo22.  

 Parafraseando Cynthia Novack ao discutir o fenômeno de um programa de TV dos 

anos 1960 chamado American Bandstand, em que pessoas comuns exibiam suas 

habilidades de dança, dança neste caso constitui tanto performance quanto comportamento; 

dançarinos são pessoas do dia a dia, tão envolvidas consigo mesmas e com os outros com 

que dançam quanto com a audiência. (NOVACK, 1990, p. 34) 

                                                
22 Nos Estados Unidos, o contexto de experimentação artística dos anos 1960 e 1970, em todos os campos, 
trazia questões sobre reaproximação da arte com o cotidiano, a dessacralização da arte e do artista, bem como 
as limitações impostas pelas cartilhas estéticas e modos de produção artística em vigor. 
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Pode ser que considerando o próprio caminho de intensificação da experiência que, 

para John Dewey, só pode culminar numa experiência artístico-estética, possamos entender 

a diversidade de interesses que a comunidade de prática do Contato Improvisação abriga. É 

que, para Dewey, a intensificação em questão é a intensificação da percepção quando esta 

se estende para além do mero reconhecimento e reação aos objetos com os quais se ocupa, 

quando a percepção move-se mais pelo interesse no que não se sabe do que naquilo que é 

sabido e habituado.  Em outras palavras, aspectos da prática de Contato Improvisação sobre 

a qual esta tese discorre.  
 
Ora, sob a pressão de circunstâncias externas ou por negligência interna, falta 
completude aos objetos da maioria de nossas percepções corriqueiras. Elas são 
abreviadas quando ocorre o reconhecimento, isto é, quando o objeto é identificado 
como sendo de tal ou qual tipo, ou de uma espécie dentro desse tipo. É que esse 
reconhecimento basta para permitir que o empreguemos para fins costumeiros. É 
suficiente sabermos que determinados objetos são nuvens de chuva para que isso 
nos induza a carregar um guarda-chuva. A percepção estética, por outro lado, é um 
nome da percepção plena e de seu correlato: um objeto ou um evento. (DEWEY, 
2010, p. 324) 

  

 Podemos identificar no jogo de dança de Contato Improvisação suficientes 

contextos de intensificação da experiência, intermediários ou distintos daqueles que levam 

à experiência artístico-estética, se ampliarmos o foco sobre possibilidades de intensificação 

da percepção que encontrarmos nesta prática. Esta pesquisa percorrerá esta trilha da 

intensificação da percepção, no interesse de observarmos e refletirmos sobre as dimensões 

do privado e do compartilhado na experiência do dançarino. Ao fim, estarei concordando 

com John Dewey de que esta intensificação só pode culminar em uma experiência artístico-

estética, o que é coerente para mim que, antes de ser um praticante de Contato 

Improvisação, sou um artista da dança.  
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II - CHÃO 
Fundamentos na atividade perceptiva. 

 

- O mundo é o mundo porque você conhece o fazer 
 necessário para torná-lo o mundo – disse ele.  

– Se você não soubesse o seu fazer,  
o mundo seria diferente. 

 
(Carlos Castaneda – Viagem a Ixtlan) 

 

 

Um iniciante no Contato Improvisação necessita reconhecer alguns poucos 

elementos e princípios para poder “entrar no jogo”, isto é, se integrar nas oportunidades de 

prática e experiência. Daí por diante, ele terá talvez uma vida inteira desdobrando e 

descobrindo implicações e possibilidades desses elementos e princípios para o seu corpo 

nas mais diversas facetas de sua existência: física, emocional, intelectual, espiritual, 

sociocultural etc.  

Uma excelente ilustração a este respeito é o texto oferecido pelo dançarino e 

professor canadense Andrew Harwood, envolvido com o Contato Improvisação desde 1975, 

para apresentar o seu workshop em Salvador por ocasião do II EmComTato Festival de 

Contato Improvisação que realizei em abril de 2012. Foi a primeira vez que um “veterano” 

do Contato Improvisação trouxe seu trabalho para Salvador, e seu texto de apresentação 

para o workshop é tanto uma síntese apurada e certamente decantada ao longo da sua 

atividade com esta forma de dança nas últimas quatro décadas, quanto também um 

indicativo dos múltiplos níveis de enfoque que artistas e professores desdobram a partir dos 

elementos técnicos mencionados. O título do workshop era Contato Improvisação: um 

lugar de encontro, sagrado e emocional: 
 
Contato Improvisação é um sistema de movimento baseado na comunicação entre 
dois ou mais corpos em movimento e seu relacionamento combinado com as leis 
físicas que governam sua moção. É também um lugar de encontro sagrado e de 
inspiração que traz à tona uma verdade física/emocional com respeito a um 
momento partilhado de movimento que deixa os participantes informados, 
centrados e avivados. Fazer Contato com outro ser implica forjar um universo onde 
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nós podemos empreender riscos, intercâmbio, comunicação e testemunho. É um 
cruzamento fértil onde habilidade, instinto e imaginação poética convergem. Neste 
trabalho, o corpo deve aprender a abandonar certa qualidade de voluntariedade a 
fim de estar aberto para novas sensações e experimentar o fluxo natural de 
movimento. Prontidão também é desenvolvida a fim de trabalhar num estado 
energético de desorientação física, confiando nos instintos básicos de sobrevivência. 
A prática inclui rolar suavemente, cair com segurança, estar de cabeça para baixo, 
oferecer suporte e o próprio peso sem esforço. 23  (publicado em 
http://emcomtato2012.hugo-leonardo.com/2012/02/workshop-pos-festival-com-
andrew.html) 

 
 

Portanto, evidentemente, trata-se de um processo de aprendizado e conquista de 

domínio e que, sem contradição para a ideologia democrática e confrontadora de 

hierarquias pré-estabelecidas que caracteriza o impulso artístico e social inicial, é possível 

reconhecer entre os praticantes diferenças proeminentes de habilidade e reflexão sobre a 

forma de dança. Entretanto, este caminho de conquista de habilidade no Contato 

Improvisação tem características que o distinguem claramente de outras formas de dança ou 

contexto de habilidades físicas baseados na seleção, cultivo e apreciação de um conjunto ou 

repertório de movimentos:  
 

No processo de aprender contato improvisação, uma pessoa adquire habilidade 
numa forma de se movimentar em vez de em executar um conjunto particular de 
movimentos. Aprender essa forma de se movimentar eventualmente envolve 
interagir com outra pessoa, embora o estudante às vezes use o chão como 
“parceiro” nos estágios iniciais de praticar as habilidades de movimento do contato 
improvisação. Independente das diferenças de abordagem de um professor para 
outro, todos os professores instruem seus estudantes a focalizar nas sensações 
físicas de toque e de pressão de peso. Assim, no processo de aprendizado, o sentido 
do toque e ações físicas reflexas assumem mais importância para o dançarino do 
que o sentido da visão e ações escolhidas conscientemente. 24 (NOVACK, 1990, p. 
150) 

                                                
23 Contact Improvisation: a sacred and emotional meeting place. Contact improvisation is a system of 
movement based on the communication between two or more moving bodies and their combined relationship 
to the physical laws that govern their motion. It is also a sacred and inspirational meeting place bringing 
forth a physical/emotional truth about a shared moment of movement that leaves participants informed, 
centered and enlivened. Making contact with another being implies forging a universe where we may take 
risks, exchange, communicate and witness. It is a fertile crossroad where skill, instinct and poetic imagination 
converge. In this work, the body must learn to abandon a certain quality of willfulness in order to open to new 
sensations and to experience the natural flow of movement. Alertness is also developed in order to work in an 
energetic state of physical disorientation, trusting in one’s basic survival instincts. Practice includes rolling 
smoothly, falling safely, being upside down, supporting and giving weight effortlessly. 
 
24 In the process of learning contact improvisation, a person acquires skill in a way of moving rather than in 
executing a particular set of moves. Learning this way of moving eventually involves interacting with another 
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O fato de que uma concentração no toque e nas sensações de peso sejam elementos 

centrais da proposta, leva a assumirmos que os dançarinos terão suas atividades motora-

sensório-perceptivas engajadas numa intensa reciprocidade, porque, como salienta a 

historiadora da dança Annie Suquet ao traçar reflexões sobre um “laboratório da 

percepção” na dança e no Contato Improvisação, “Dos cinco sentidos tradicionais, o tato é, 

com efeito, o único que comporta uma reciprocidade imanente: não se pode tocar sem ser 

tocado.” (SUQUET, 2008, p. 533).  

Assim que no “laboratório” de percepção e movimento que o Contato Improvisação 

estabelece, surge no seu jargão de prática uma referência constante ao caráter 

simultaneamente ativo e receptivo da atitude e experiência que o dançarino desenvolve. Faz 

parte das habilidades que conquista, o domínio do dançarino sobre o ajuste fino entre as 

disposições ativas e receptivas que são necessárias a cada instante particular do intercâmbio 

de peso e contato físico em que se engaja.  

A este respeito, a antropóloga Cynthia Novack, cuja referência tem sido utilizada 

aqui para progressivamente delinear o Contato Improvisação como objeto de interesse 

sobre o qual se ocupa a construção teórica e investigação artística que esta tese apresenta, 

depõe sobre o seu próprio processo de aprendizado na prática do Contato Improvisação: 
 

Meus esforços para aprender às vezes me levaram a tentar controlar o movimento, a 
fazer eventos ocorrerem. Eu descobri que a menos que uma habilidade estivesse 
realmente “em meu corpo”, uma parte do meu repertório de movimento que poderia 
emergir ou ser chamada quando apropriada, eu deslizaria para um estado 
desajeitado de manipulação do meu próprio movimento ou o do meu parceiro. Se eu 
ou meu parceiro nos tornávamos conscientemente manipulativos, a dança parecia 
frustrante. Por outro lado, concentrar inteiramente na sensação produzia um tipo 
muito limitado de contato improvisação, instrutivo e fascinante de praticar, mas 
finalmente um pouco monótono e sem extensão dinâmica. Eu comecei a entender 
que a técnica de fazer contato improvisação toma tempo e muita prática para 
absorver e que um diálogo existe entre sensações de atividade e receptividade. 25 
(NOVACK, 1990, p. 153) 

                                                                                                                                               
person, although the student sometimes uses the floor as the “partner” in beginning stages of practicing 
contact improvisation movement skills. Regardless of differences in approach from one teacher of contact 
improvisation to another, all teachers instruct their students to focus on the physical sensations of touch and 
the pressure of weight. Thus, in the learning process, the sense of touch and physical reflex actions assume 
more importance for the dancer than the sense of vision and consciously chosen actions. 
 
25 My efforts to learn sometimes led me to attempt to control the movement, to make events occur. I 
discovered that unless a skill was really “in my body”, a part of my movement repertoire that could emerge 
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Para o filósofo John Dewey em suas reflexões sobre a cognição, é justamente a 

simultaneidade entre o fazer e o estar sujeito que conferem à percepção suas possibilidades 

de intensificação, de ir além do mero reconhecimento e dinamizar a experiência do 

indivíduo podendo alçá-la a características de uma experiência artístico-estética. O próprio 

uso dos adjetivos “artístico” e “estético” para caracterizar a experiência em questão faz 

referência respectivamente à atividade e ao fruir da experiência, ao fazer e ao estar sujeito. 

Vejamos como Dewey discorre sobre esse ponto: 
 

O gosto pelo fazer, a ânsia de ação, deixa muitas pessoas, sobretudo no meio 
humano apressado e impaciente em que vivemos, com experiências de uma pobreza 
quase inacreditável, todas superficiais. Nenhuma experiência isolada tem a 
oportunidade de se concluir, porque o indivíduo entra em outra coisa com muita 
precipitação. O que é chamado de experiência fica tão disperso e misturado que mal 
chega a merecer esse nome. A resistência é tratada como uma obstrução a ser 
vencida, e não como um convite à reflexão. O indivíduo passa a buscar, mais ainda 
inconscientemente do que por uma escolha deliberada, situações em que possa fazer 
o máximo de coisas no prazo mais curto possível. As experiências também têm seu 
amadurecimento abreviado pelo excesso de receptividade. Nesse caso, o que as 
valoriza é o mero passar por isto ou aquilo, independentemente da percepção de 
qualquer significado. O acúmulo de tantas impressões quanto for possível é tido 
como “vida”, muito embora nenhuma delas seja mais do que um adejo e um gole 
bebido depressa. [...] Mas sua experiência é igualmente distorcida, porque nada cria 
raízes na mente quando não há equilíbrio entre o agir e o receber. É necessária uma 
ação decisiva para que se estabeleça contato com as realidades da vida, e para que 
as impressões possam relacionar-se com os fatos de tal maneira que seu valor seja 
testado e organizado. (DEWEY, 2010, p. 123-124) 

 

 Com essas reflexões de Dewey, de que a percepção exige uma disposição tanto 

receptiva quanto um comportamento ativo, nós nos colocamos em posição de elaborar 

referências a estudos contemporâneos da cognição, como os do filósofo da mente Alva Nöe 

(2004, 2009), em relação às quais estabeleceremos uma segunda premissa para o 

desenvolvimento deste trabalho. Trata-se de assumir que a atividade perceptiva é 

                                                                                                                                               
or be called on when appropriate, I would lapse into an awkward state of manipulating my own movement or 
my partner´s. If I or my partner became consciously manipulative, the dance seemed frustrating. On the other 
hand, concentrating entirely on sensation produced a very limited kind of contact improvisation, instructive 
and fascinating to practice, but finally a bit monotonous and without dynamic range. I began to understand 
that the technique of doing contact improvisation takes time and much practice to absorb and that a dialogue 
exists between sensations of activity and receptivity. 
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fundamento central na exploração de movimento e dança a que o Contato Improvisação é 

dedicado. Acredito que essa premissa é coerente com a ênfase com que a dançarina Nita 

Little postula que aquilo em que o dançarino de Contato Improvisação está empenhado com 

a sua movimentação é “coletar informação”, antes que meramente executar ações:  

Além do óbvio incremento em caminhos de movimento proporcionado pelo contato 
físico entre os dançarinos, existe também um tremendo incremento com respeito às 
informações que sustentam estes caminhos para aqueles que se movem. [...] A 
dançarina que eu estou dedicada a desenvolver é uma que é tão preocupada com 
aquilo que entra em seu corpo/mente quanto com aquilo que é produzido por ele. 
Assim, o dançarino como um coletor de informação, talvez mesmo mais do que 
como o produto daquela informação, é uma das revoluções que o contato 
improvisação ofereceu. [...] Tornou-se claro para mim, muito cedo, que para 
expandir meu potencial físico eu necessitava expandir minha capacidade e alcance 
mental, o que era uma tarefa maior do que simplesmente expandir as habilidades 
somáticas e perceptuais com as quais eu vinha estado envolvida.  26 (LITTLE, 2008) 

 Portanto, o entendimento de atividade perceptiva que será convocado expõe as 

questões relacionadas a este eu-corpo que move para ser in-formado, dançarinos com as 

habilidades para a afinação entre as disposições ativas e receptivas no ato da dança, o que 

se relaciona com a compreensão de que percepção e experiência são aqui tratadas como 

ações do corpo, isto é, fenômenos que fazemos ao agir, em vez de “estados mentais” que 

utilizamos para agir ou para acompanhar nossas ações. No campo de estudos da cognição, 

tal abordagem para compreensão da percepção e experiência é sustentada no conceito de 

enação, que será preciso discutir neste capítulo:  
 
Na perspectiva enativa, toda percepção é nestes aspectos como tocar. Mera 
sensação, mera estimulação, fica aquém da consciência perceptual. Como declarado 
antes, para a sensação perceptual constituir experiência – ou seja, para que tenha 
genuíno conteúdo representacional – aquele que percebe deve possuir e fazer uso do 
conhecimento sensório-motor. 27(NÖE, 2004, p. 17) 

                                                
26 Beyond the obvious increase in movement pathways provided by physical contact between dancers, there is 
also a tremendous increase in the mover’s information that supports those pathways.  […] The dancer that I 
have been focused on evolving is one who is as intent upon what enters her body/mind system as what is 
produced by it. Indeed, her every move is dependent upon it. Thus, the dancer as information gatherer, 
perhaps even more than the product of that information, is one of the revolutions that contact improvisation 
has offered. […] It became clear to me, early on, that to expand my physical potential I needed to expand my 
mental range and ability, which was a bigger task than simply expanding the perceptual and somatic skills 
with which I had already been engaged.    
 
27 On the enactive view, all perception is in these respects like touch. Mere sensation, mere stimulation, falls 
short of perceptual awareness. As stated earlier, for perceptual sensation to constitute experience – that is, 
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 Na premissa que este capítulo estabelece, o conceito de enação será utilizado para 

trazer as reflexões sobre arte e experiência do filósofo John Dewey para um diálogo com 

estudos contemporâneos sobre cognição, especialmente no que diz respeito à percepção 

como processo sensório-motor do corpo, isto é, algo que acontece pela ação do corpo, em 

vez de algo que acontece ao corpo para guiar a sua ação. Isto será promissor para 

investigarmos as dimensões do privado e do compartilhado na percepção que o dançarino 

faz ao dançar. Desta forma, a experiência poderia ser capturada um pouco para além do 

território da subjetividade* 28.  

 O conceito de enação formula de maneira muito específica, no contexto da tradição 

filosófica e científica de estudo e teorização sobre a cognição, o tópico das capacidades e 

necessidades de representação* do mundo pelo cérebro, para que se possa entender um 

organismo, como o nosso,  capaz de agir no ambiente e ter a consciência de si e do agir. 

Isto porque, no âmbito da enação, a mente e a experiência deixam de ser procuradas tão 

insistentemente dentro do cérebro, o que denuncia o meu principal interesse neste conceito 

para o benefício desta investigação sobre o privado e o compartilhado na experiência de 

dançar o Contato Improvisação.   

 Mais uma vez, encontro ressonância e inspiração na abordagem de Nita Little para o 

Contato Improvisação, quando ela reflete sobre observar o dançarino como uma mente 

ocupando e se movimentando pelo espaço, lidando com informações externas e internas ao 

corpo:  

Em uma mente integral estendida, uma mente que se move pelo espaço tal qual um 
corpo, pessoas tem acesso a uma grande quantidade de informação interna e 
externa. O tempo se torna flexível, como também outros elementos da percepção 

                                                                                                                                               
for it to have genuine representational content – the perceiver must possess and make use of sensorimotor 
knowledge.  
 
28 Subjetividade, enação e outros conceitos que a ele estão vinculados na matéria das mais diversas linhas de 
investigação para o fenômeno da cognição, são apresentados em resumo no glossário, no final desta tese, para 
que sirvam de referência recorrente ao leitor que não esteja familiarizado com a literatura neste campo. Desta 
forma, também, conseguiremos contar com tais conceitos e referências no nosso campo de arte e dança em 
que se desenvolve esta tese, sem que seja necessário construir extensos “parêntesis” no corpo do argumento. 
Assim, recomendo que o glossário seja consultado quantas vezes se fizer necessário, para completar a 
compreensão das referências em estudos da cognição nas páginas seguintes. Em alguns momentos, a 
referência ao glossário será mesmo sugerida através da marca de um asterisco (*) ao lado do termo em 
questão. 
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consciente. A experiência interna da mente se movendo através do tempo é 
expansiva, isto é, existe tempo o suficiente. Torna-se possível fatiar o tempo em 
fatias muito finas que capacitam que muitos pontos de percepção estejam ativos 
num único momento. Com esta prática vem uma tremenda quantidade de 
informação interconectada movendo em um fluxo. Há uma capacidade de funcionar 
a partir de reinos tanto conscientes quanto subconscientes, e também naquilo que 
poderíamos chamar reinos “expandidos” de consciência (que inclui o espaço e os 
outros nele). 29  (LITTLE, 2008) 

  

 Como Nita Little, enfocando e buscando estados de experiência expandidos do 

dançarino inclusive ao ponto de comungar experiências com o parceiro, eu também estarei 

tratando nesta tese de aspectos relacionados à experiência do tempo, à multiplicidade de 

pontos simultâneos de percepção e ao fluxo de informação que é o próprio movimento em 

que o dançarino está engajado.  

 Para esta empreitada, eu julgo que o conceito de enação possa tratar com mais 

precisão o papel do movimento na construção da percepção do que o conceito mais antigo e 

mais utilizado em estudos da percepção na dança, que é o conceito de propriocepção, cuja 

relevância para a dança é apontada pela historiadora da dança Annie Suquet nos seguintes 

termos:  
 
Em 1906, o inglês Charles Scott Sherrington, um dos pais fundadores da neurofisiologia, 
reúne, sob o termo “propriocepção”, o conjunto dos comportamentos perceptivos que 
concorrem para este sexto sentido que hoje recebe o nome de “sentido do movimento” ou 
“cinestesia”. Muito complexo, ele traça informações de ordem não apenas articular e 
muscular, mas também táctil e visual, e todos esses parâmetros são constantemente 
modulados por uma mobilidade menos perceptível, a do sistema neurovegetativo que regula 
os ritmos fisiológicos profundos: respiração, fluxo sanguíneo, etc. É este território da 
mobilidade, consciente e inconsciente, do corpo humano que se abre para as explorações 
dos bailarinos no limiar do século XX. O sensível e o imaginário nele dialogam com 
infinito refinamento, suscitando interpretações, ficções perceptivas que dão origem a outros 
tantos corpos poéticos. (SUQUET, 2008, p. 515-516)  

 

                                                
29 In an extended whole mind, a mind that moves out into space body-like, people have access to a great deal 
of internal as well as external information.  Time becomes flexible, as do other elements of conscious 
awareness.  The internal experience of the mind moving through time is expansive, i.e., there is plenty of time. 
It becomes possible to slice time into very thin slices, which enables many points of awareness to be active at 
one time. With this practice comes a tremendous amount of interconnected information moving in a flow.  
There is an ability to function from the subconscious and the conscious realms, as well as what we could call 
the “expanded” conscious realms (which include space and others in it). 
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    De fato, estamos tratando neste trabalho com o mesmo propósito de refinamento 

para as relações entre o sensível e o imaginário. Entretanto, a meu ver, a ideia de um “sexto 

sentido” ocupado com a complexidade do movimento, ainda trata a percepção como algo 

que tomaria o movimento como objeto. Por outro lado, o conceito de enação não trata de 

um “sexto sentido”, mas sim da forma como quaisquer sentidos são constituídos pelo 

movimento.  

 O conceito de enação demanda que seja revisitado um conjunto de temas articulados 

em diversas perspectivas nas mais distintas linhas de investigação da cognição, tais como o 

tema dos dados fenomenológicos*, do comportamento e da representação mesma.  Para 

continuarmos a considerar as reflexões de Alva Nöe, será necessário entendermos o que é 

insinuado na sua frase “para que tenha genuíno [grifo meu] conteúdo representacional” 

(NÖE, 2004, p. 17).   

 O biólogo e filósofo chileno Francisco Varela é um pesquisador cuja dedicação à 

formulação do conceito de enação é pioneira e anterior ao trabalho de Alva Nöe. 

Afortunadamente, para o benefício dos objetivos desta pesquisa, existe uma obra assinada 

por Varela especialmente voltada para o tema da experiência e em uma linha de 

argumentação coerente com o que viemos discutindo à luz de John Dewey. Trata-se do 

livro The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience (A Mente 

Corporificada 30 : Ciência Cognitiva e Experiência Humana) escrito por Varela em 

colaboração com Evan Thompson e Eleanor Rosch (1993). 

 Como já está apresentado no título, os autores dedicam o livro a estabelecer canais 

de diálogo entre o empreendimento teórico angariado pela Ciência Cognitiva* e a 

experiência humana. Ou seja, como é para o humano, da sua perspectiva, ter a experiência 

das coisas que estão sendo relatados enquanto “objetos” de estudo (isto é, a partir de uma 

perspectiva externa) pela Ciência Cognitiva. Em outras palavras: como é para quem tem 

(ou acha que tem) essa mente e este self* apresentados teoricamente, ter (ou acreditar que 

está tendo) experiencialmente tal mente e self.   

 O que estamos notando, então, é a cautela dos autores em abordar temas ligados à 

fenomenalidade*, por conta do que irão delinear ao longo do livro como polarização 

                                                
30 A edição do livro em língua portuguesa traz  “mente incorporada” como tradução para “embodied mind”. 
Eu prefiro “corporificada”, embora reconheça a insuficiência de ambas para corresponder com fidelidade às 
implicações das hipóteses e teoria delineadas.  



52 
 

objetivismo-subjetivismo*, que pode ser encontrada no “fosso” que se abre entre linhas de 

pesquisa e teorização que se afinam com a denominação genérica de Ciência Cognitiva e 

outras que se afinam com o empreendimento filosófico da Fenomenologia*. 

 O eixo central do argumento traçado pelos autores ao longo do livro, para tratar da 

referida polarização, está construído em torno de uma crítica da representação nos estudos 

que se debruçam sobre o fenômeno da mente, consciência, self. É sublinhando esta crítica 

que Varela e colaboradores apresentam nesta obra um panorama do campo da Ciência 

Cognitiva e das diversas linhagens de investigação que podem usualmente ser encontradas 

sob essa denominação genérica.  

 Esses autores explanam sobre o fato de que grande parte das investigações neste 

campo esteja ancorada, de uma forma ou de outra, no pressuposto de que sistemas 

cognitivos operam sobre alguma espécie de representação do mundo objetivo, que de 

alguma forma logram elaborar. Isto é o que se pode observar, exemplarmente, nas 

metáforas e modelos computacionais do cognitivismo*, que é a corrente dentro das 

Ciências Cognitivas que os autores reconhecem como predominante, não só em termos 

históricos quanto de volume e vigor de pesquisas desenvolvidas.  

Também, para Varela e colaboradores, a sustentação na ideia de representação está 

mantida, ainda que de forma mais flexível e menos estrita, na segunda corrente majoritária 

dentro do campo de estudos da cognição, conhecida como conexionismo*, a qual se volta 

para conceitos de emergência em sistemas* para propor hipóteses de auto-organização do 

sistema nervoso em sua complexidade e descentralização.  

 Após uma exposição panorâmica sobre os desenvolvimentos, convergências e 

divergências no campo da Ciência Cognitiva e, especialmente, sobre o papel que é 

atribuído à noção de representação nesse contexto, Varela e colaboradores trata de 

apresentar sucintamente o seu corpo de hipóteses, o qual busca estabelecer-se em um 

“caminho do meio” entre o objetivismo e o subjetivismo, além de prescindir da noção de 

representação.  

 Este corpo de hipóteses aponta para a noção de enação, como um processo pelo 

qual sistemas cognitivos podem se acoplar eficientemente ao meio sem que seja necessário 

operar sobre representações desta “realidade externa”, sejam elas simbólicas, imagéticas ou 

intencionais*. A ideia de acoplamento tenta dar conta da sugestão de que a própria 
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configuração das operações cognitivas já se estabelece no envolvimento do corpo com o 

ambiente e que não seria necessário nenhum processo mental tradutório que organize a 

cognição em termos de estímulo e resposta.  Como salienta a dançarina Nita Little, a 

experiência já é um aspecto direto da forma como o corpo está a cada momento lidando 

com as informações a cada instante em vez de uma consciência sobre sua atividade e, assim, 

investir na “base de informação” com que o dançarino é capaz de lidar no ato da dança é 

desenvolver sua “capacidade experiencial”:  

Informação e experiência são necessariamente e inextricavelmente acopladas. O 
incremento da base de informação imediatamente presente da dançarina desenvolve 
sua consciência e, assim, o alcance de suas escolhas físicas. Mais importante ainda, 
isso expande sua capacidade experiencial que por sua vez influencia as 
competências de sua dança, trazendo novo material para sua dança. 31 (LITTLE, 
2008) 

   

 Por meio do conceito de enação, Varela e colaboradores discorrem sobre a ideia de 

percepção como ação perceptualmente dirigida. Os autores estão contornando a ideia de 

subjetividade* à medida que colapsam percepção e ação em um conceito único.  

 Essa proposição é especialmente provocativa para o desenvolvimento da pesquisa 

que apresento nesta tese e é, também, coerente com as reflexões de Alva Nöe quanto ao 

caráter ativo da percepção, com as reflexões de John Dewey quanto às noções simultâneas 

do fazer e do estar sujeito que intensificam a percepção e, também, coerente com o 

domínio que o dançarino exerce sobre suas disposições ativas e receptivas a cada instante e 

situação particular da dança.  

 Alinhados com estas hipóteses e reflexões, se nos perguntamos o que o dançarino 

percebe quando dança o Contato Improvisação, estamos na verdade nos perguntando que 

espécie de percepções o dançarino está gerando com a sua ação de dançar o Contato 

Improvisação. Isto é, o dançarino não se move em função ou na direção de coisas a serem 

percebidas no mundo ou na sua mente, mas a própria ação do dançarino produz 

percepções que são ao mesmo tempo a sua ação, o seu mundo e a sua mente.  

                                                
31 Information and experience are necessarily and inextricably coupled. The increase of a dancer’s base of 
‘immediately present information’ develops her awareness, and thus, her physical choice and range. More 
importantly, it expands her experiential ability which in turn influences her dance capabilities, bringing new 
material into her art.   
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 Desta forma, como reflete Nita Little, a própria ideia de que o improvisador está 

empenhado em oferecer “respostas” aos estímulos e condições presentes do ambiente 

interno ou externo do seu corpo, precisa ser repensada. Porque se traria menos de uma 

questão de responsividade do que de simultaneidade:  
 

Que a informação proceda do mundo interno (o mundo dentro da carne) e/ou do 
mundo externo (aquele do lado de fora da carne), a mente/corpo move com uma 
resposta bem afinada. De fato, a própria palavra “resposta” não é mais apropriada 
nestas condições. [...] O que nós estamos buscando é um potencial que inclui e 
excede a responsividade. Eu postulo que existe um estado de mente/corpo além da 
responsividade, onde a simultaneidade existe. 32 (LITTLE, 2008) 

 

 Em resumo, a ação e a percepção do dançarino não deveriam ser vistas como dois 

âmbitos de operações cognitivas distintas, um que poderia ser dito “ativo” enquanto o outro 

seria o “receptivo”. Nesta tese estamos enfocando e refletindo sobre a dança enquanto 

atividade perceptiva. E essa concepção pode ser perfeitamente alinhada com a forma que 

Cecília Salles, em sua crítica de processos, focaliza a percepção do artista no ato criativo 

como atividade criadora e transformadora em si mesma: 

 
A percepção artística, como atividade criadora da mente humana, é um dos 
momentos em que se percebem ações transformadoras. O filtro perceptivo vai 
processando o mundo em nome da criação da nova realidade que a obra de arte 
oferece. A lógica criativa consiste na formação de um sistema, que gera significado, 
a partir de características que o artista lhe concede. É a construção de mundos 
mágicos decorrentes de estimulação interna e externa recebida por meio de lentes 
originais. (SALLES, 2009, p. 94) 
 
 

 Observamos que Salles também não separa a percepção do gesto criador, algo que 

os dançarinos, especialmente os improvisadores, não teriam dificuldade em admitir, uma 

vez que o material de sua poética é o seu próprio corpo-experiência agindo-percebendo 

naquele instante. É importante ressaltar esta particularidade da improvisação quando 

assumida como configuração artística, e não como meio para chegar a ela: na improvisação 

o dançarino não oferece seu corpo como material a ser modelado pelas escolhas e processo 

                                                
32 Whether the information is from the internal world (the world within the flesh) and/or the external world 
(that outside the flesh), the mind/body moves with a finely tuned response. Indeed, the very word “response” 
is no longer viable under these conditions. What we are looking for is a potential that includes and exceeds 
responsiveness. I posit that there is a mind/body state beyond responsiveness where simultaneity exists. 
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criativo de outra pessoa, como um coreógrafo; antes, é ele mesmo o agente e o material de 

sua poética.  

 Portanto, ao lidar com este entendimento de atividade perceptiva na condução de 

um processo de criação a partir do Contato Improvisação - que é como eu concebo a minha 

atividade artístico-educacional a qual é tanto matriz quanto destino da construção teórica 

que apresento nesta tese - nós podemos olhar tanto para os próprios corpos e danças, quanto 

para os documentos de processo (anotações, reflexões e estudos nos mais diversos suportes 

como desenhos, poesia, vídeo e o que quer que seja concebido) que estimulo os dançarinos 

a produzirem, buscando índices das percepções do artista.  

 É importante ressaltar que todas as imagens e textos de documentos de processo que 

surgirão nesta tese como ilustração ou como suporte a alguma reflexão são considerados e 

analisados numa perspectiva de dança, isto é, como contextuais ou extensivas a uma 

atividade de percepção-movimento em que os dançarinos estavam engajados ao produzi-los.  

O meu propósito é destacar ali um corpo-experiência em movimento numa prática 

específica de dança, o Contato Improvisação. Não se trataria, portanto, de analisar aqui 

imagens e textos como artefatos artísticos em si mesmos, por meio de seus elementos 

formais ou propósitos e possibilidades expressivas. 

 Tomemos como exemplo o desenho a seguir (figura 2), produzido pela dançarina no 

contexto do treinamento de Contato Improvisação relacionado com as construções teóricas 

de que trata esta tese e o entendimento de atividade perceptiva que discorremos neste 

capítulo. A malha de traços aleatórios ao fundo poderia ser relacionada aos percursos um 

tanto caóticos de movimento e atividade exploratória do corpo que sustentam formas e 

narrativas na experiência. Olho e boca, bem como todo o colorido, poderiam simbolizar 

relações entre impressões diretas sobre os sentidos e as percepções que daí advém.  
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Figura 2. Documento de processo, curso intensivo em Cachoeira-BA, 16 a 18 de novembro de 2012, 
participante: Larissa Leão.  
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 Ao focalizarmos a experiência do dançarino por meio da ideia de atividade 

perceptiva segundo o conceito de enação, não estamos incorrendo em alguma espécie de 

subjetivismo* porque, afinal, estamos trazendo o foco para a ação que está de fato 

acontecendo e prosperando no ambiente, portanto, não pode ser qualquer coisa na dimensão 

do ideal*, tem que necessariamente se relacionar com o meio, estar acoplada ao ambiente. 

Mas, ao mesmo tempo, se torna irrelevante questionarmos sobre a existência do real* seja 

no meio ou em possíveis representações dele. Esses sistemas cognitivos não estariam 

ocupados com “realidades”, apenas com percepções-ações viáveis e que, de alguma forma, 

lhes interessam ou dizem respeito.    
 
 
Esta insistência na co-determinação ou especificação mútua de organismo e 
ambiente não deveria ser confundida com a visão mais lugar-comum de que 
diferentes organismos perceptivos simplesmente têm diferentes perspectivas do 
mundo. Esta visão continua a tratar o mundo como pré-dado; ela simplesmente 
permite que esse mundo pré-dado possa ser visto a partir de uma variedade de 
pontos de vista. O argumento que estamos estabelecendo, entretanto, é 
fundamentalmente diferente. Nós estamos declarando que organismo e ambiente 
são mutuamente envolvidos em múltiplas formas e, desta forma, o que constitui o 
mundo de um dado organismo é decretado [enacted] por esta história de 
acoplamento estrutural do indivíduo. [...] O tratamento do mundo como pré-dado e 
o organismo como representando ou se adaptando a ele é um dualismo. O extremo 
oposto do dualismo é um monismo. Nós não estamos propondo monismo; enação é 
especificamente elaborada para ser um caminho do meio entre dualismo e monismo.  
33   (VARELA et. al., 1991, p. 202) 
 

  

 Ainda que estejam contornando a noção de subjetividade, os autores não excluem de 

cena o interesse na “perspectiva em primeira pessoa” para os sistemas cognitivos humanos. 

Como já foi salientado, este é o tema central do livro, que já evidenciam no subtítulo: 

Ciência Cognitiva e Experiência Humana. Entretanto, o que está sendo defendido é que 

possíveis soluções para tratar esse tema devem ser procuradas em uma maneira que evite a 

                                                
33 This insistence on the codetermination or mutual specification of organism and environment should not be 
confused with the more commonplace view that different perceiving organisms simply have different 
perspectives on the world. This view continues to treat the world as pregiven; it simply allows that this 
pregiven world can be viewed from a variety of vantage points. The point we are making, however, is 
fundamentally different. We are claiming that organism and environment are mutually enfolded in multiple 
ways, and so what constitutes the world of a given organism is enacted by that organism´s history of 
structural coupling. […] The treatment of the world as pregiven and the organism as representing or 
adapting to it is a dualism. The extreme opposite of dualism is a monism. We are not proposing monism; 
enaction is specifically designed to be a middle way between dualism and monism.   
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polarização habitual subjetivismo-objetivismo. Varela e colaboradores defendem que as 

suas hipóteses em torno da enação são uma contribuição nessa direção, uma vez que 

permitem seguirmos com as investigações sem estarmos ancorados em pressupostos que 

buscam qualquer referência estável seja no sujeito (idealismo) ou no ambiente (realismo), 

sobre a qual a cognição humana possa ser fundamentada. Não há “fundações”. O mundo é 

“sem chão” por toda a parte (Mundos sem Chão, título da última parte do livro). A cognição 

surge em organismos cambiantes em um ambiente cambiante. Nesta perspectiva, 

poderíamos concordar com a dançarina e professora Nita Little que: 

A ação de uma mente que é treinada sobre somente um único potencial é bem 
diferente do que uma mente que está aberta para múltiplas realidades coexistentes. 
E a informação que é colhida é também radicalmente diferente. Nós começamos a 
considerar que nós artistas da dança temos ainda outra escolha sobre a função da 
mente do dançarino. Um dançarino pode estar funcionando em universo 
estabelecido e previsível, enquanto outro está funcionando em um universo fluido, 
não estabelecido e imprevisível. 34 (LITTLE, 2008) 

 

 Ao buscar um caminho que supere a polarização subjetivismo-objetivismo*, a 

perspectiva da enação proporciona o vislumbre de uma instabilidade que é ainda mais 

fundamental do que propor que o dançarino possa ter a percepção intensificada e 

repetidamente desestabilizada no Contato Improvisação. Conforme o conceito de enação 

nos leva a considerar, o dançarino não tem uma experiência, mas, de fato, o dançarino é a 

experiência, assim, é a noção de si mesmo (ou self*) que se apresentaria sujeita à 

intensificação e repetida desestabilização que estamos destacando na dança de Contato 

Improvisação. Da mesma forma, o ambiente só é acessível na experiência e é nesse 

contexto de referências instáveis que a “realidade” pode ser acessada (ou construída) pela 

cognição. 

 Assim, “mundos sem chão” é uma imagem tentadora, enquanto metáfora, para a 

dança do Contato Improvisação.  Primeiro, porque esta tese trata precisamente de uma 

aplicação do Contato Improvisação estabelecida no interesse do dançarino pela 

                                                
34 The action of a mind that is trained on just one potential is far different than a mind that is open to multiple 
coexistent realities, and the information that is garnered is also radically different.  We begin to consider that 
we dance artists have yet another choice to make about the function of the mind of the dancer.  One dancer 
may be functioning in a set, predictable universe, while another is functioning in a fluid, un-set and 
unpredictable universe.   
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instabilidade e maior liberdade da percepção do mundo e de si, perseguindo a hipótese de 

que isto favorece uma experiência singular, a qual transita entre o privado e compartilhado.   

E, segundo, pelo que há de interesse em queda e vertigem nesta forma de experienciar 

movimento e dança, que é o que o próximo capítulo irá demonstrar.   
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III – QUEDA 
Um jogo de dança e vertigem. 

 
- Quando o homem aprende a ver, ele se descobre sozinho no 

mundo, apenas com a loucura – disse dom Juan, misteriosamente. 
Parou um momento e olhou para mim como se quisesse avaliar o 

efeito de suas palavras. – Seus atos, bem como os atos de seus 
semelhantes em geral, parecem-lhe importantes porque você 

aprendeu a pensar que são importantes. 
 

(Carlos Castaneda – Uma Estranha Realidade) 
 

 

 A terceira premissa que completará o recorte sobre o Contato Improvisação que 

tratamos nesta tese diz respeito a assumi-lo como um jogo de dança. Isto permitirá que 

estejam destacados tanto os aspectos de investigação técnica sobre corpo, movimento, 

dança e improvisação que o Contato Improvisação proporciona quanto os aspectos 

vivenciais, sociais, lúdicos, os quais agregam tantas pessoas à sua comunidade de prática, 

as quais não estão necessariamente vinculadas ao campo da dança profissional, ou sequer 

da arte. 

 Quanto aos aspectos de investigação técnica, acredito que ainda hoje, com 40 anos 

desde o surgimento do Contato Improvisação no ano de 1972, ainda seja válido o alerta que 

Steve Paxton lançava quase 25 anos depois (a reflexão abaixo foi publicada originalmente 

no ano de 1996):  
 
Este trabalho leva uma quantidade incrível de material a ser escavado. É um 
minério, não é uma coisa refinada. É como bauxita humana. [...] Eu tenho dito a 
mesma coisa por vinte e cinco anos... é uma matéria-prima. Então eu fiquei um 
pouco perturbado quando eu percebi que pessoas estavam tomando essa matéria-
prima e aceitando-a como ela é. Assim eu estou agora tentando trazer de volta ao 
mundo do Contact a idéia de que existe trabalho técnico aqui para ser estudado. E a 
razão de estudá-lo, assumir um ponto de vista técnico, é porque é o caminho para 
fora do paradoxo da improvisação, que é o que fazer quando você cai nos seus 
próprios hábitos? Como você escapa deles? A técnica é o caminho de saída. 35 
(PAXTON, 2008, p. 85,86) 

                                                
35 This work takes an incredible amount of material to be dug. It´s an ore, it´s not a refined thing. It´s like 
human bauxite. […] I´ve been saying the same thing for twenty-five years… it´s a raw material. So I got a 
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 A indicação de que deveria ser tomada como uma “matéria-prima” a ser explorada, 

em vez de “aceitando-a como ela é”, aponta que alguma espécie de codificação não seria o 

objetivo e, portanto, o Contato Improvisação não partiria do propósito de ser uma 

determinada técnica de dança. Entretanto, segundo as observações de Paxton, isso não é o 

mesmo que dizer que não haveria trabalho técnico a ser feito, atendendo à necessidade de 

manter a constante e inquieta investigação característica da improvisação, evitando assim 

que se caia em outro tipo de codificação, não intencional mas não menos rígida, que seria 

cair nos hábitos.  

 Como uma espécie de “código aberto” 36  - ou uma “matéria-prima”, como na 

declaração de Steve Paxton acima – o desenvolvimento do Contato Improvisação prossegue 

através do intercâmbio e da autonomia de profissionais que a ele se dedicam ao longo 

destes 40 anos.  

 
Embora Paxton foi o iniciador da forma e permanece como um de seus praticantes 
mais ativos, ela claramente não pertence mais a ele; A natureza do Contato – sua 
qualidade de constante mudança – implica que dentro da forma existe espaço para 
elaboração, invenção, talvez mesmo alguma codificação. Conforme mais e mais 
dançarinos e não dançarinos se tornam Contateros e estendem os limites do sistema 
de acordo com suas próprias ideias, experiências e desejos, uma questão começou a 
confrontar os participantes: quanto a forma pode mudar e ainda ser definida como 
Contato Improvisação? 37 (BANNES, 1987, p. 69) 

 

                                                                                                                                               
little bit disturbed when I realized that people were taking this raw material and accepting it as is. So I´m 
now trying to bring back into the Contact world the idea that there is technical work here to be studied. And 
the reason to study it, to take a technical point of view, is because it is the way out of the improvisational 
paradox, which is: what to do when you run into your own habits? How do you get out of them? Technique is 
the way out. 
 
36 No contexto da programação de computadores e desenvolvimento de softwares, um “código aberto” diz 
respeito à opção de manter as linhas de programação disponíveis para que quaisquer usuários possam fazer as 
modificações que lhe possam interessar e de que sejam capazes, bem como somar esforços no 
desenvolvimento do sistema em questão, resultando em uma espécie de trabalho coletivo associado à 
multiplicidade de soluções e ao desinteresse por direitos autorais.  
 
37 Although Paxton was the initiator of the form and remains one of its most active practioners, clearly it no 
longer belongs only to him. The nature of Contact – its quality of constant change – implies that within the 
form there is room for elaboration, invention, perhaps even some codification. As more and more dancers and 
nondancers become Contactors and extend the system´s limits according to their own ideas, experiences, and 
desires, one question has begun to face participants: how much can the form change and still be defined as 
Contact Improvisation? 
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 A pauta de investigação técnica continua incluindo elementos que já constavam das 

primeiras inquietações e direções propostas pelos pioneiros, tais quais: a presença e atuação 

dos reflexos do corpo desde circunstâncias as mais cotidianas, como manter-se de pé 

aparentemente imóvel, quanto em estados de intensa e arriscada movimentação no curso da 

dança; o compartilhamento de peso associado à exploração de estímulos mútuos através do 

toque para que o corpo e seus reflexos sejam expostos às mais diversas relações com a ação 

da força gravitacional; o uso de forças físicas concretas evidenciadas pela exposição do 

corpo a situações de risco e queda; trazer o interesse menos para a “produção” de 

movimentos do que para a exposição do corpo à relação e ao ambiente etc. 

 Outros elementos técnicos foram sendo acrescentados na razão e no interesse da 

autonomia de profissionais que se destacariam no campo, nos anos seguintes, trazendo 

inclusive aproximações e diálogos com outras técnicas ou propostas de investigação do 

movimento, tais como Body Mind Centering, Authentic Movement e algumas artes marciais 

como o Aikidô, que já interessara a Steve Paxton nas proposições iniciais.   

 De fato, esta tese trata e reflete a minha própria autonomia no contexto da minha 

atuação como dançarino, professor, investigador e produtor atuante na comunidade de 

prática do Contato Improvisação, que me levou a um especial interesse sobre os aspectos de 

desestabilização da percepção e suas consequências para a experiência e a noção de “si 

mesmo”.   

 Da mesma forma, a premissa de que trata este capítulo, de assumir o Contato 

Improvisação como um jogo de dança, traz o interesse próprio e preciso em discutir o 

conceito de vertigem que aparece na teoria dos jogos delineada pelo sociólogo e 

antropólogo francês Roger Caillois (1990).  

 Entretanto, tomar o Contato Improvisação como uma espécie de jogo não seria uma 

arbitrariedade nem tampouco uma originalidade da minha parte. Talvez o seja a ideia de 

apropriação do conceito de vertigem de Caillois, mas não a questão dos jogos por si mesma. 

Durante o I EmComTato Festival de Contato Improvisação de Salvador, realizado em 

junho de 2010 sob a minha curadoria e direção artística, eu e os videastas Drica Rocha e 

Victor Venas decidimos entrevistar cada um dos professores do Festival, o que resultou no 
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vídeo Contato Improvisação... fala! 38. Neste vídeo, notamos a amplitude, imprecisão e 

fertilidade das possibilidades ou impossibilidades de definir o Contato, considerando a 

representatividade desta equipe de artistas e professores de ampla atuação dentro da 

comunidade do Contato Improvisação. Tinu Hettich (Suíça), Vanessa Cook (Inglaterra), 

Guy Aloni (Espanha), Claudia Roemmel (Suíça), Hary Salgado (Venezuela), Fernando 

Neder (Brasil), Camilo Vacalebre (Itália/Brasil) e eu mesmo oferecemos nossos 

depoimentos. Retirando-me das contas, cinco dos sete outros professores mencionam, entre 

uma diversidade de perspectivas, a associação do Contato Improvisação como uma espécie 

de jogo.  

 Já nos primeiros anos do Contato Improvisação, no contexto de experimentação e 

questionamentos sobre formatações artísticas e suas relações políticas, econômicas e sociais, 

uma das definições de vigor em circulação identificava a proposta como uma arte-esporte. 

O primeiro grande evento voltado para a dança, e não somente dedicado ao Contato 

Improvisação, em que este figuraria como uma forma de dança definida e com uma 

comunidade de prática relevante, inclusive transbordando o caráter nacional, foi justamente 

intitulada Improvisação: Dança como Arte-Esporte: 
 

Em junho de 1980, a escritora de dança e aficionada do Contato Improvisação 
Elizabeth Zimmer, que era também diretora do American Dance Guild, ajudou a 
arranjar uma conferencia nacional, Improvisation: Dance as Art-Sport, que foi 
originalmente estruturada como uma conferência de Contato Improvisação. O 
quadro de Diretores do Dance Guild expandiu o tópico da conferência para 
improvisação na dança em geral, mas Steve Paxton permaneceu o orador chave. A 
conferência incluía aulas, painéis de discussão e performances e mais de trezentos 
improvisadores estiveram presentes, mais de um terço deles praticantes do contato 
improvisação dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Em retrospecto, a conferência 
representa uma espécie de pico no movimento do contato improvisação como uma 
organização nacional ativa. 39 (NOVACK, 1990, p. 99). 

 
 
                                                
38 O vídeo está publicado na internet e pode ser acessado no endereço http://emcomtato.hugo-
leonardo.com/2010/11/contato-improvisacao-fala.html  
 
39 In June 1980, contact improvisation aficionado and dance writer Elizabeth Zimmer, who was also director 
of the American Dance Guild, helped arrange a national conference, Improvisation: Dance as Art-Sport, 
which was originally set up as a contact improvisation conference. The Dance Guild Board of Directors 
expanded the topic of the conference to dance improvisation in general, but Steve Paxton remained the 
keynote speaker. This conference included classes, panel discussions, and performances, and more than three 
hundred improvisers attended, over a third of them contact improvisers, from the United States, Canada, and 
Europe. In retrospect, the conference represents a kind of peak in the contact improvisation movement as an 
active national organization.  
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 Assim, ainda que meu interesse seja chegar ao conceito de vertigem conforme 

discutido por Caillois, irei percorrer com mais detalhe a sua teoria dos jogos para 

descobrirmos o que mais poderíamos ganhar com esta premissa de jogo de dança para o 

Contato Improvisação.  

 

 

Contato Improvisação e a teoria dos jogos de Roger Caillois. 

 

Primeiro, é importante atentarmos para uma questão lingüística em torno do verbo 

“jogar” e seus derivados. Tanto em francês como em inglês, idiomas em que originalmente 

foram propostas as teorias dos jogos que serão referenciadas aqui, encontramos na mesma 

palavra (joué, no francês e to play, no inglês) o que em língua portuguesa pode ser 

distribuído em pelo menos duas palavras e conceitos diferenciados: “jogar” e “brincar”, ou 

ainda “tocar”, como em to play a guitar (“tocar um violão”), ou a ideia de desempenhar um 

papel, como em to play a role.  

 Sem atentarmos a isso, poderíamos ficar confusos com alguns problemas e 

necessidades postos por teorias dos jogos desenvolvidas nestas línguas que não a 

portuguesa. Poderíamos não entender a pertinência de destrinchar um campo onde a 

ludicidade, a competição, o biológico e o social se interpenetram em múltiplas 

configurações. 

 Com essa ressalva, tomemos como ponto de partida a “vocação social dos jogos” 

observada por Caillois, bem como seus rascunhos para uma “sociologia a partir dos jogos”. 

Entre aspas, aqui, dois títulos de capítulos do seu livro Os Jogos e os Homens (1990), fonte 

das referências utilizadas, a exemplo do seguinte trecho:  
 
O jogo não é simplesmente uma distração individual. Talvez até o seja menos do 
que se pensa. (...) Dir-se-ia faltar alguma coisa à atividade do jogo quando esta se 
reduz a um simples exercício solitário. Geralmente, os jogos só atingem a plenitude 
no momento em que suscitam uma cúmplice ressonância. Mesmo quando os 
jogadores podem, sem que daí advenha inconveniente, entregarem-se às suas 
práticas afastados uns dos outros, os jogos depressa se tornam pretexto para 
concursos ou espetáculos. (...) Cada uma das categorias fundamentais do jogo 
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apresenta assim aspectos socializantes que, dada a sua amplitude e estabilidade, 
adquiriram direito de cidadania na vida coletiva. 40 (CAILLOIS, 1990, p. 59, 62) 

 

 Uma visão como esta pautando uma teoria sobre os jogos é perfeitamente a fim com 

a perspectiva sob a qual a antropóloga e praticante do Contato Improvisação Cynthia 

Novack desenvolveu suas reflexões históricas e conceituais sobre esta proposta de 

investigação do movimento e dança:  

 

Nós realizamos movimento, o inventamos, o interpretamos e o reinterpretamos em 
níveis conscientes e inconscientes. Nestas ações, nós participamos e reforçamos 
cultura e nós também a criamos. À medida que nós apreendemos a natureza da 
nossa experiência do movimento, tanto o movimento em si mesmo quanto os 
contextos em que ele ocorre, nós aprendemos mais sobre quem nós somos e sobre 
as possibilidades de com ciência moldar nossas vidas. Neste estudo do contato 
improvisação, a história da dança serve como um veículo para investigar os 
poderosos inter-relacionamentos de corpo, movimento, dança e sociedade. 41 
(NOVACK, 1990, p. 8) 

 

 O Contato Improvisação conta com festivais (não competitivos) específicos 

espalhados pelo mundo inteiro e, recentemente, no Brasil 42 . Tais festivais reúnem a 

comunidade de prática do Contato Improvisação e funcionam, também, como uma das 

principais instâncias de desenvolvimento e fomento da prática.  

                                                
40 As citações da obra de Roger Caillois são tomadas de edição portuguesa e, sendo assim, opto pela 
preservação da escrita original em português de Portugal, a despeito das ocasionais distinções ortográficas, 
gramáticas ou semânticas em relação à língua portuguesa brasileira, distinções as quais não comprometem a 
interpretação dos textos em questão. 
 
41 We perform movement, invent it, interpret it, and reinterpret it, on conscious and unconscious levels. In 
these actions, we participate in and reinforce culture, and we also create it. To the degree that we can grasp 
the nature of our experience of movement, both the movement itself and the contexts in which it occurs, we 
learn more about who we are and about the possibilities for knowingly shaping our lives.  In this study of 
contact improvisation, the history of the dancing serves as a vehicle for investigating the powerful 
interrelationships of body, movement, dance and society. 
 
42 O primeiro festival realizado no Brasil foi organizado por Diogo de Carvalho em Brasília, no ano de 2005. 
Em 2008, Fernando Neder lançou o Contact in Rio estabelecido como festival anual na cidade do Rio de 
Janeiro. O festival de São Paulo estabeleceu-se no ano seguinte, também com periodicidade anual, organizado 
inicialmente por Ricardo Neves e Camila Vinhas. Na cidade de Florianópolis, já contamos com duas edições 
realizadas (2009 e 2012), sob a organização de Ana Alonso, Hary Salgado e Iris Fiorelli. Em 2010, eu 
organizei o primeiro festival em Salvador, Bahia e o segundo em 2012. Este período de intensificação dos 
festivais no Brasil também conta com a realização de eventos de outras configurações, os quais também 
merecem destaque, tais como o Sul em Contato, na cidade de Porto Alegre em 2009, idealizado e dirigido por 
Fernanda Carvalho Leite, e o Disseminação em Contato, promovido por Camillo Vacalebre em Brasilia, no 
ano de 2010.  
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 Uma vez que o Contato Improvisação é apresentado técnica e ideologicamente 

como uma “matéria-prima”, está implicado que não existe uma formação definitiva, 

instituída por alguma espécie de escola oficial que legislaria sobre algum conteúdo 

programático instituído. Desta forma, além dos espaços de ensino formais que o Contato 

Improvisação conquistou ao longo dos anos nas universidades, um aspecto fundamental de 

fomento e investigação é a rede das atividades da comunidade, através dos festivais e dos 

workshops onde alguém se propõe a partilhar suas investigações e experimentos ou, 

simplesmente, a transmitir o que tem aprendido. Assim, uma parte significativa do 

treinamento para o Contato Improvisação se dá em "feira", em intercâmbio, cujo "mercado" 

mais informal - e não por isso menos rico – são as jams.  

 Festivais oferecem uma programação intensiva de workshops, performances e estas 

jams, que são as ocasiões mais ou menos livres de prática da dança, ou seja, com o mínimo 

de direcionamento para distinguir - ou delimitar, conforme os termos de Caillois - o que ali 

está acontecendo de um outro contexto social.  

 As jams ocorrem mundo afora independentemente de festivais, em periodicidades 

que vão desde uma regularidade intensa até a esporadicidade, sendo um forte índice do tipo 

de socialização promovida pela prática. São as jams que alimentam a existência de uma 

comunidade de contato improvisação em determinada localidade, nos intervalos de eventos 

maiores como os festivais. E, talvez seja esse papel, além da extensão em que as jams se 

espalham pelo mundo e a liberdade que nelas se preserva, que levam muitas pessoas 

vinculadas ao Contato Improvisação a entenderem a prática como uma forma de dança 

social.   

 A liberdade a que me refiro está na linha do que Caillois menciona como 

característica livre e voluntária dos jogos: 
 
Todavia, é indiscutível que o jogo deve ser definido como uma atividade livre e 
voluntária, fonte de alegria e divertimento. Um jogo em que fossemos forçados a 
participar deixaria imediatamente de ser jogo. Torna-se ia uma coerção, uma 
obrigação de que gostaríamos de nos libertar rapidamente. Obrigatório ou 
simplesmente recomendado, o jogo perderia uma das suas características 
fundamentais, o facto de o jogador a ele se entregar espontaneamente, de livre 
vontade e por exclusivo prazer, tendo a cada instante a possibilidade de optar pelo 
retiro, pelo silêncio, pelo recolhimento, pela solidão ociosa ou por uma atividade 
mais fecunda. (CAILLOIS, 1990, p. 26) 
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 A preservação e mesmo a preponderância das jams no contexto da programação 

formal de workshops, cursos intensivos e performances em um festival, pode ser entendido 

como indicativo da afirmação deste caráter socializante festivo e resistente à 

regulamentação excessiva que o Contato Improvisação possui.  

 Caillois não deixa de notar também a forma como a prática de um determinado jogo 

implica corpos e sociedade através do fomento de hábitos e visões de mundo, cultivo de 

pensamentos e gostos. 
 
Poderíamos ir mais longe e apontar, por outro lado, uma verdadeira solidariedade 
entre toda e qualquer sociedade e os jogos que nela predominam. Existe, de fato, 
uma afinidade, que se vai ampliando, entre as normas dos jogos e as qualidades e 
defeitos dos membros de uma coletividade. Esses jogos mais preferidos e mais 
divulgados manifestam, por um lado, as tendências, os gostos, as formas de pensar 
mais correntes e, simultaneamente, educam e treinam os jogadores nessas mesmas 
virtudes e nesses mesmos erros, sancionando neles os hábitos e as preferências. 
(CAILLOIS, 1990, p. 102) 

 

 É verdade que a análise que Caillois apresenta se atém ao nível da descrição 

sociológica, mas não deixa de ser profícua se aliada a estudos sobre cognição e experiência, 

como apresentados nas teorizações desenvolvidas por neurocientistas, biólogos e filósofos 

que serão citados ao longo desta tese. As hipóteses tratadas pelos neurocientistas Antonio 

Damásio (1996, 2000, 2004) e Gerald Edelman (1992, 2000), do biólogo Francisco Varela 

(1993) e dos filósofos Alva Nöe (2004, 2009) e John Dewey (2010), cada qual à sua 

maneira, realçam a forma como a mente e sua possível experiência para o indivíduo são 

inescapavelmente conformadas pela natureza e pelas características dos corpos e ações 

destes indivíduos, bem como pelos ambientes (físicos e culturais) em que tais corpos e 

ações prosperam.  

 Isto é, as atividades sensório-motoras às quais os corpos estão submetidos, desde 

sempre, são os processos pelos quais os domínios complexos da vida mental - linguagem, 

conceituações, imaginação etc. - são desenvolvidos, elaborados e fomentados. Nesta 

perspectiva, entende-se que as coisas e atividades com as quais os nossos corpos se 

engajam determinam a mente e experiência que somos a cada instante e reforçam estruturas 

de pensamento e visão de mundo nesses mesmos corpos.  

Historicamente, o Contato Improvisação surgiu consorciado a um conjunto de 

questionamentos de ordem cultural e sócio-política de fortes implicações.  Tratava-se de 
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um contexto no qual artistas dos mais diversos campos não tinham a pretensão de que suas 

artes fossem alvo ou instrumento apenas de considerações estéticas. Desta forma, a agenda 

dos pioneiros incluía movimento, força gravitacional, contato, performance, tanto quanto 

políticas de gênero, confrontações de relações hierárquicas, estruturas de legitimação da 

arte, limites da arte para vida real, sexualidade, economia, política, comunidade etc. A 

título de exemplo, vejamos as reflexões de Novack no que diz respeito às questões de 

gênero tocadas no impulso artístico e social inicial do Contato Improvisação:  
 
Um contrastante agregado de técnicas do corpo que estão associados com a falta de 
distinção de gênero no contato improvisação inclui as técnicas de foco voltado para 
a experiência interior [inward focus], desorientação e fluxo não controlado no 
espaço, e uma combinação de movimentos de suporte e dependência para cada um e 
todos os dançarinos independente do sexo. Este agregado pode também ser 
associado com as características do contato improvisação como uma espécie de 
dança “popular” e a ideologia igualitária da forma como é ensinada e praticada. A 
delineação destes agregados não fixa qualquer qualidade de movimento a um 
significado, mas sugere como o movimento pode tornar-se associado com um 
conjunto de valores que não pertencem ao domínio da dança somente, mas são 
também parte de como nós compreendemos nossas vidas e vemos as nós mesmos 
como homem ou mulher.43 (NOVACK, 1990, p.132) 

 

 É uma questão em aberto como podemos identificar aquela agenda sociopolítica 

original sedimentada ou ativa nos princípios técnicos, abordagens metodológicas, reunião 

de pessoas em torno da prática, configurações de investigação e movimento que podemos 

identificar no Contato Improvisação hoje. Mas é possível que uma perspectiva de análise à 

luz da compreensão de que uma prática em que corpos-indivíduos se empenham 

significativamente conforma mentes, pensamento e experiência pelas quais esses corpos-

indivíduos se identificam e se reconhecem a cada instante possa contribuir para tratar essa 

questão.  

Entretanto, a despeito de suas relações com os aspectos sociais e culturais que são o 

seu contexto, enquanto jogo, o Contato Improvisação parece demandar a espécie de 

                                                
43 A contrasting cluster of techniques of the body which are associated with lack of gender distinction in 
contact improvisation includes the techniques of inward focus, disorientation and uncontrolled flow in space, 
and a combination of supporting and dependent movement for each and every dancer regardless of sex. This 
cluster can also be associated with the characteristics of contact improvisation as a “folk”-like dance and the 
egalitarian ideology of the form as it is practiced and taught. The delineation of these clusters does not fix 
any movement quality to a meaning, but it suggests how movement can become associated with a host of 
values which do not belong in the domain of dance alone but are also a part of how we understood our lives 
and see ourselves as male and female. 
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delimitação no tempo e espaço que não só institui o jogo, como também oferece a 

segurança e permissão para que os corpos exercitem as atividades especialmente 

sancionadas por essa delimitação, com ou sem as conseqüentes implicações cognitivas que 

acabei de destacar e no contexto das relações entre os jogos e a sociedade, das quais fala 

Caillois. Para este último autor, a contaminação desta delimitação efetiva pode oferecer 

conseqüências perniciosas, que é discutida por ele como a corrupção dos jogos. 
 
Quando se tratou de enumerar aqui as características que definem o jogo, este 
surgiu como uma atividade livre, delimitada, incerta, improdutiva, regulamentada e 
imaginária, ficando claro que as duas últimas características tendem a excluir-se 
mutuamente. Essas seis qualidades, meramente formais, pouco revelam sobre as 
diferentes atitudes psicológicas que governam os jogos. Opondo vincadamente o 
mundo do jogo ao mundo da realidade, salientando que o jogo é uma atividade 
essencialmente a parte, deixam supor que toda a contaminação com a vida corrente 
ameaça corromper e arruinar a própria natureza do jogo. (CAILLOIS, 1990, p. 65) 

 

 O autor faz referência ao que pode acontecer se, por um exemplo, um jogador de 

cartas não transitar bem entre os limites do jogo para vida e tornar-se um viciado em 

apostas “reais”, comprometendo patrimônio e as relações familiares; o que pode acontecer 

se ficar confuso para o ator distinguir entre o que vive no palco e a vida fora dele; se o 

atleta vive literalmente emoções de uma batalha onde se mata ou se morre para a final do 

campeonato; se a atração e a exaltação pela vertigem nos parques de diversão 

comprometem a atenção a fatores de segurança pelas vidas reais implicadas. 

 Esta característica dos jogos, entre as elencadas por Roger Caillois, de que o jogo é 

uma atividade delimitada em tempo e espaço, marcando claramente a distinção das regras e 

sistemas que ali operam em relação àqueles da vida cotidiana, convém a essa pesquisa 

quando digo que estou interessado na intensificação da percepção e da experiência dos 

dançarinos a cada instante em que estão empenhados na dança de Contato Improvisação, a 

ponto de configurar tais instantes como especial, específica e acentuadamente deslocados 

em relação àqueles em que nos percebemos na vida cotidiana. Ou seja, o jogo prepara e 

delimita um tempo e um espaço onde tal deslocamento pode ocorrer, onde mecanismos 

cognitivos que vinculam atividade sensório-motora com outros domínios cognitivos da 

experiência podem ganhar novas possibilidades. 
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Com efeito, o jogo é essencialmente uma ocupação separada, cuidadosamente 
isolada do resto da existência, e realizada, em geral dentro de limites precisos de 
tempo e de lugar. [...] Em todos os casos, o domínio do jogo é, portanto, um 
universo reservado, fechado, protegido – um autêntico espaço. [...] O jogo não tem 
outro sentido senão enquanto jogo. É precisamente por isso que as suas regras são 
imperiosas e absolutas, transcendendo toda e qualquer discussão. Não há nenhuma 
razão para que elas sejam desta e não doutra forma. Quem não as admitir de acordo 
com esta perspectiva tem necessariamente de as considerar uma manifesta 
extravagância (CAILLOIS, 1990, p. 26, 27). 

 

 No esforço de desenvolvimento de uma teoria dos jogos, Roger Caillois toma como 

ponto de partida a obra Homo Ludens, publicada em 1938 pelo professor e historiador 

neerlandês Johan Huizinga em torno de reflexões sobre características dos jogos, 

oferecendo da sua parte a contribuição de uma esquematização em termos de categorias e 

modos. Para continuarmos na direção do propósito de circunscrição arbitrária, porém não 

gratuita, da prática que é referenciada aqui como Contato Improvisação, vamos trabalhar 

sobre estes três parâmetros que emergem das teorizações de Caillois e Huizinga: 

características, categorias e modos.  

 Esta esquematização de Caillois para os jogos deverá contribuir especialmente para 

o argumento desta tese em função de dois tópicos principais, a saber:  

Primeiro, a categoria dos jogos que Caillois define como os jogos de vertigem, os 

quais estariam fundamentalmente ancorados no desafio constante à estabilidade da 

percepção do jogador - jogos tais quais esqui, brinquedos de parques de diversão, a simples 

alegria de crianças ao girarem até caírem, certos ritos de passagens de povos antigos etc. -, 

é uma base de classificação promissora para refletir sobre o Contato Improvisação enquanto 

uma prática de movimento que expõe o corpo a sensações físicas e psíquicas relacionadas à 

força gravitacional e à queda, ao passo que se procura mergulhar a atenção e a percepção 

do dançarino em um estado apurado de não saber o que esperar do instante seguinte.    

 Segundo, as reflexões que o autor desenvolve sobre regras e habilidade (técnica) nos 

jogos são também muito pertinentes à forma como o Contato Improvisação, desde a sua 

criação, desafia e se relaciona com hábitos de movimento e formas estabilizadas de 

compreender, vivenciar e reconhecer dança. E, para os propósitos desta tese, também é 

investigado o papel que os hábitos (ou recorrências) desempenham na cognição e no 

comportamento, conformando a própria mente e experiência que o Contato Improvisação 

teria a potencialidade de avivar, renovar e lançar ao desconhecido a cada instante. Isto é, da 



71 
 

mesma forma que a cognição e a experiência tendem a confrontar um ambiente cheio de 

imprevisibilidades e riqueza de informação com hábitos, padrões e recorrências, o Contato 

Improvisação é um “jogo” onde é relevante em alta conta a mesma dialética entre 

estabilidade e instabilidade, intensificando este processo no âmbito da própria percepção e 

experiência do “jogador”.  

 Portanto, passamos agora a um sucinto estudo das características, das categorias e 

dos modos dos jogos, conforme apresentadas por Roger Caillois. Já viemos discutindo a 

característica social dos jogos, bem como a sua característica de ser uma atividade 

delimitada. Outra característica sobre a qual tanto Caillois quanto Huizinga concordam é 

que o jogo é uma atividade incerta, o que também é coerente com a atividade de 

improvisação focalizada nesta pesquisa:  
 
É, além do mais, uma actividade incerta. A dúvida acerca do resultado deve 
permanecer até o fim. [...] Um desfecho conhecido a priori, sem possibilidade de 
erro ou de surpresa, conduzindo claramente a um resultado inelutável, é 
incompatível com a natureza do jogo. [...] O jogo consiste na necessidade de 
encontrar, de inventar imediatamente uma resposta que é livre dentro dos limites 
das regras. Essa liberdade de ação do jogador, essa margem concedida à ação, é 
essencial ao jogo e explica, em parte, o prazer que ele suscita. (CAILLOIS, 1990, p. 
27, 28) 

 

 O sujeito interessado na prática ou na fruição de uma atividade de dança 

improvisada tem que estar confortável com essa propensão à incerteza, precisa estar 

interessado não somente nas manifestações de habilidade como também nos processos de 

solução de situações, escolhas e decisão, equacionadas por fatores de risco.  Isso pode ser 

identificado no depoimento de artistas da dança com interesse específico na improvisação 

para cena, como aqueles coletados e reunidos por Agnes Benoit no livro que reúne as 

edições número 32 e 33 da revista Nouvelle de Danse, publicada pela Contredanse, 

Associação de Dança de Bruxelas, na Bélgica (1997). O livro oferece um panorama 

contemporâneo relevante da improvisação na dança, dentro e fora do contexto do Contato 

Improvisação. Artistas entrevistados por Benoit oferecem reflexões como estas:  
 

[Entrevista com Mark Tompkins] Eu acho que o problema para muitas pessoas que 
dizem “performance improvisada não é para mim” é não entender que é diferente de 
um trabalho fechado, e assim a expectativa não pode ser a mesma. Às vezes as 
peças podem se encaixar para alguém que repentinamente entende o que está 
acontecendo. Esta pessoa cria então a possibilidade para um diálogo ativo que é 
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fundamentalmente diferente daquele da coreografia. Na improv [sic] nós somos 
muito sensíveis: se todos começam a rir isso altera tudo, às vezes é mesmo horrível, 
mas tem duas faces porque o diálogo que emerge desta situação é então realmente 
vivo.44 (BENOIT, 1997, p. 217, 219) 
 
[Entrevista com Pauline de Groot] Então, se for para eu dizer a uma platéia, não 
familiar com dança em improvisação, como assistir, eu sugeriria que existe um 
risco de estar suspenso no desconhecido com os performers, e isto é parte do jogo. 
Talvez convidá-los a sentirem-se como participantes e abrir mão de expectativas ou 
ao menos estar consciente delas, se isso é possível!45 (BENOIT, 1997, p. 143) 

 

 Se para Caillois “a palavra jogo evoca por igual as idéias de facilidade, risco ou 

habilidade.” (CAILLOIS, 1990, p. 9), o mesmo se aplica ao universo do Contato 

Improvisação, ao que se pode apreciar ali, ao que se pode identificar nos discursos a ele 

associado e nas metodologias de ensino aplicadas:  

 
Além de sensibilizar-se para peso e toque, um estudante de contato improvisação 
precisa aceitar desorientação e aprender a ser virado de cabeça para baixo ou para 
os lados, deslocando-se pelo espaço em movimentos espiralados ou curvos, em vez 
de no movimento axial mais usual da ação cotidiana. No princípio, o senso de 
desorientação espacial cultivado na forma às vezes assusta as pessoas. Até certo 
ponto, o medo vem de uma reação razoável ao perigo físico. Especialmente durante 
os primeiros anos do contato improvisação, a forma realmente era perigosa porque 
ninguém sabia o que poderia acontecer; os dançarinos estavam tentando descobrir 
as possibilidades para a ação de dois corpos se arremessando juntos pelo espaço um 
tanto descontroladamente. [...] A fronteira do perigo físico no contato improvisação 
sempre foi atraente e excitante para algumas pessoas. Como muitas atividades 
atléticas, o contato improvisação pode oferecer a alegria de realizar feitos perigosos 
com segurança.46 (NOVACK, 1990, p. 151) 

                                                
44 I think the problem for a lot of people who say, “improvised performance is not for me” don´t understand 
that it´s different from set work, so the expectation can´t be the same. Sometimes things can fall into place for 
someone who suddenly understands what´s happening. This person creates then the possibility for an active 
dialogue which is a fundamentally different one from that of choreography. In improv we are very sensitive: if 
everyone starts laughing it alters everything, sometimes it´s even horrible, but it´s doubled-edged because the 
dialogue which arises from this situation is then really lively. 
 
45 Then, if I were to tell an audience, not familiar with dance in improvisation, how to watch, I would suggest 
that there is a risk of hanging in the unknown with the performers, and that is part of the game. Perhaps to 
invite them to feel like participants and to let go of expectations or at least be aware of them, if that is 
possible! 
 
46 In addition to sensitizing oneself to weight and touch, a student of contact improvisation must accept 
disorientation and learn to be turned upside down or sideways, moving through space in spiraling or curving 
motions rather than in the more usual axial motion of everyday action. At first, the sense of spatial 
disorientation cultivated in the form sometimes frightens people. To some degree, their fear stems from a 
reasonable reaction to physical danger. Especially during the early years of contact improvisation, the form 
really was dangerous because no one knew what might happen; dancers were trying to discover the 
possibilities for the action of two bodies flinging somewhat uncontrollably through space together. […]The 
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Uma vez delimitados o tempo em que dura o estado de jogo – que é um estado que 

se relaciona com a incerteza - e o espaço onde toma lugar, pode-se observar que o jogo, se 

de fato acontece, traz implícita outra característica que são as regras, convencionadas ou 

resultantes. 
Todo o jogo é um sistema de regras que definem o que é e o que não é do jogo, ou 
seja, o permitido e o proibido. Estas convenções são simultaneamente arbitrárias, 
imperativas e inapeláveis. Não podem ser violadas sob nenhum pretexto pois, se 
assim for, o jogo acaba imediatamente e é destruído por esse facto. Porque a única 
coisa que faz impor a regra é a vontade de jogar, ou seja, a vontade de a respeitar. 
[...] O que se designa por jogo surge, desta vez, como um conjunto de restrições 
voluntárias, aceites de bom grado e que estabelecem uma ordem estável, por vezes 
uma legislação tácita num universo sem lei. (CAILLOIS, 1990, p. 11,12) 

 

 Portanto, o jogo do Contato Improvisação, como quaisquer jogos, não somente 

circunscreve um tempo e espaço específico, como também faculta e legitima a operação de 

padrões de comportamento diferenciados resultante da operação sobre suas próprias regras 

selecionadas. E no que diz respeito a regras, é importante ressaltar que as reflexões, 

métodos, estratégias sobre a improvisação em qualquer arte, sejam nos processos artísticos 

ou nos contextos de teorização a eles relacionados, sempre precisam desdobrar-se de olho 

nas idéias de contingências e permissões, de restrições e liberdade. Não é diferente o 

Contato Improvisação, apesar de estar confortável em relação a uma conceituação de 

“improvisação aberta”, ou seja, com poucas restrições de uma estrutura previamente 

estabelecida para conduzi-la. 

 Podemos concordar que as regras, além de indicarem os limites de se estar ou não 

dentro do jogo, são referenciais de comportamento e ação sobre os quais o jogador tem uma 

maior ou uma menor consciência e atenção e que, desta forma, estão refletidas na 

experiência do jogador, se concordamos que a experiência não é outra coisa senão a forma 

como corpo, ambiente e ação são intrinsecamente implicados. 

 Portanto, podemos agora refletir sobre que espécie de delimitação o jogo do Contato 

Improvisação oferece, a partir de que restrições se desdobra e quais outras descobre pelo 

caminho e, finalmente, que conformações da percepção e experiência encontram aí um 

contexto propício.  

                                                                                                                                               
edge of physical danger in contact improvisation has always been appealing and exciting to some people. 
Like many athletic activities, contact improvisation can offer the exhilaration of safely accomplishing 
dangerous feats. 
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O conceito de vertigem. 

  

 Para dar conta desta tarefa, refazemos o passo de Roger Caillois (1990) sobre as 

reflexões pioneiras de Johan Huizinga (1938) a favor de uma teoria dos jogos, ou seja, não 

bastaria buscar características comuns aos jogos, como Huizinga fizera, seria necessário 

observar como elas se diferenciam e se matizam entre si, resultando em categorias distintas 

para a atitude e formas do jogo.  

 Há uma particularidade do entendimento do quesito “regras”, por exemplo, que abre 

espaço para incluirmos o domínio da imitação, da ficção, da imaginação, da poética, o que 

irá nos interessar particularmente no curso dessa argumentação, uma vez que não estamos 

tratando de esporte, mas, antes, de dança: 
 
Há muitos jogos que não envolvem regras. Deste modo, não existem regras, pelo 
menos em termos fixos e rígidos, para brincar às bonecas, aos soldados, aos polícias 
e aos ladrões, aos cavalos, aos comboios, aos aviões, em geral, aos jogos que 
supõem uma livre improvisação e cujo principal atractivo advém do gozo de 
desempenharmos um papel, de nos comportarmos como se fossemos determinada 
pessoa ou determinada coisa, uma máquina, por exemplo. Apesar do caráter 
paradoxal da afirmação, eu diria que, aqui, a ficção, o sentimento do como se 
substitui a regra e desempenha exactamente a mesma função. Em si mesma a regra 
cria uma ficção. [...] Esta consciência da irrealidade radical do comportamento 
adoptado afasta da vida normal, substituindo a legislação convencional que define 
outro tipo de jogos. A correspondência é de tal modo precisa que o fura-jogos, que 
ainda recentemente denunciava o absurdo das regras, passa agora a ser o que rompe 
o encanto, o que recusa brutalmente consentir na ilusão proposta, o que recorda ao 
rapazinho que não é um verdadeiro detective, um verdadeiro pirata, um verdadeiro 
cavalo, um verdadeiro submarino ou, à menina, que não está a adormecer um 
verdadeiro bebé ou que não está a servir uma verdadeira refeição a senhoras 
verdadeiras na sua loiça em miniatura. (CAILLOIS, 1990, p. 28) 

  

 Callois propõe quatro categorias do jogo que são, na sua nomenclatura própria, 

agôn, alea, mimicry e ilinx, que indicam, respectivamente, jogos de competição, jogos de 

azar, jogos de imitação e jogos de vertigem. Não se trata de um esquema com objetivos de 

classificação simplesmente, mas sim de um esquema que possibilita o delineamento de 

relacionamentos teóricos entre diferentes configurações de jogo. 

 Na citação anterior, o autor faz referência a mimicry, onde opera essa espécie de 

ficção que pode ser encontrada nos jogos infantis citados, mas que também é comum nos 

jogos cênicos. Ainda que nem todo jogo cênico esteja estruturado sobre uma primeira idéia 
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de “ficção” e “encantamento”, que são palavras usadas pelo autor, subsistirá alguma 

espécie de acordo e aceitação entre os atores neste jogo – e entre estes, os possíveis 

espectadores – de que se trata de uma ocasião extraordinária em que determinadas 

excentricidades e uma lógica distinta do curso cotidiano de suas vidas podem desenrolar os 

acontecimentos.  

 Portanto, em termos de categorias do jogo, este é o assentamento mais imediato para 

o Contato Improvisação no esquema elaborado por Caillois, pois se estamos falando de 

dança, movemo-nos no território das artes cênicas, onde também estão o teatro, o circo, a 

performance. Nestes campos distintos, ainda que muitas vezes intercomunicáveis ao ponto 

de indistinções, e a despeito das múltiplas opções e objetivos estéticos, é partilhado o 

mesmo tipo de acordo acima citado entre os “jogadores” e uma possível “audiência”: uma 

suspensão arbitrária de regras, acordos, normas e entendimentos sobre o “real” que 

orientam o comportamento social cotidiano, em favor do engajamento, desde tempos 

imemoriais, em práticas de canto, dança, contação de histórias, ritual.    

 Entretanto, isso não se resolverá assim tão facilmente, uma vez que o Contato 

Improvisação não surge e se afirma simplesmente como uma proposta de dança, mas esteve 

e está vinculado, antes, a um contexto de questionamento e experimentação da própria 

dança ou mesmo do espetáculo, ou seja, de questionamento de “regras”. 

 
O mesmo se passa no domínio da estética. Em pintura, as regras da perspectiva são, 
em grande parte, convenções. Engendram hábitos que, por fim, as fazem parecer 
naturais. Para a música as leis da harmonia, para a arte dos versos, as leis da 
prosódia e da métrica, qualquer outra forma de coerção, unidade ou cânone para a 
escultura, a coreografia e o teatro, todas constituem igualmente legislações diversas, 
mais ou menos explícitas ou detalhadas, que limitam e, ao mesmo tempo, orientam 
o criador. São uma espécie de regras do jogo que ele joga. Além disso, criam um 
estilo comum e identificável em que se conciliam e equilibram a disparidade do 
gosto, a provação da dificuldade técnica e os caprichos do gênio. Estas regras têm 
algo de arbitrário e quem as achar estranhas ou incômodas tem autorização para as 
recusar e pintar sem perspectiva, escrever sem rima nem ritmo, compor fora das 
normas estabelecidas. Assim, já não estará a jogar, mas sim a contribuir para a 
destruição do jogo, pois neste as regras existem apenas em função do respeito que 
por elas se tem. Negá-las é estar simultaneamente a esboçar os futuros critérios de 
uma nova perfeição, de um novo jogo cujo código ainda vago acabará por tornar-se, 
por sua vez, tirânico, domesticará a audácia e novamente proibirá o sacrilégio da 
fantasia. Toda e qualquer ruptura que quebre uma proibição acreditada esboça já um 
outro sistema, que não é menos exacto nem menos gratuito. (CAILLOIS, 1990, p. 
14) 
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 Entre os questionamentos de “regras” com os quais o Contato Improvisação esteve e 

continua envolvido, alguns deles desestabilizam a própria acomodação desta prática no 

campo da dança e dos fenômenos cênicos, o que ameaça o conforto do seu assentamento na 

categoria mimicry do esquema de Caillois. 

Não obstante o fato de que seus pioneiros e principais mentores, tais como Steve 

Paxton, Nancy Stark Smith, Daniel Lepkoff, Nita Little, tenham se dedicado intensamente a 

levá-lo para cena, “Contato Improvisação e Performance”, ou seja, o interesse e 

possibilidades de articulação cênica desta prática, é tema constante e sempre inconclusivo 

em festivais, escritos, conferências, residências artísticas.  

Desta forma, o assentamento do jogo do Contato exclusivamente na categoria da 

mimicry fica cada vez mais insuficiente. Confiando na abrangência do esquema proposto 

por Caillois e, portanto, não encontrando necessidade de propor uma nova categoria entre 

as suas quatro, podemos nos perguntar se é possível localizar o Contato Improvisação como 

uma associação entre a mimicry e pelo menos mais uma das outras três categorias. 

Para esta aproximação, a categoria dos jogos de competição, agôn, resulta 

imediatamente inadequada. Nós não verificamos em todos os contextos de prática do 

Contato Improvisação, quaisquer configurações competitivas, tais como concursos, jurados, 

pontuações etc. Ao contrário, nota-se a sua impregnação por idéias de não hierarquia, um 

interesse por cooperatividade e autonomia. Os dançarinos podem estar ocasionalmente 

engajados em opor forças, mas nunca com a idéia de superarem uns aos outros, senão de 

propor e explorar possíveis comunicações e dinâmicas corporais. 

  Alea, os jogos de azar, poderia seduzir com o que diz respeito ao acaso como fator 

de relevância na improvisação. Entretanto, observamos facilmente que a alea de Caillois 

ainda opera como uma categoria de competição. A distinção é que na agôn os esforços do 

jogador estão no exercício da vontade, enquanto alea distancia deste exercício na direção 

de esperanças pelo favor da sorte.   

Mas não será por pura eliminação que ilinx, os jogos de vertigem, se torna uma 

aproximação promissora: 

 
Um último tipo de jogos associa aqueles que assentam na busca da vertigem e que 
consistem numa tentativa de destruir, por um instante, a estabilidade da percepção e 
inflingir à consciência lúcida uma espécie de voluptuoso pânico. Em todos os casos, 
trata-se de atingir uma espécie de espasmo, de transe ou de estonteamento que 
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desvanece a realidade com uma imensa brusquidão. [...] Há vários procedimentos 
físicos que as provocam: o volteio, a queda ou a projeção no espaço, a rotação 
rápida, a derrapagem, a velocidade, a aceleração de um movimento rectilíneo ou a 
sua combinação com um movimento giratório. [...] Para abarcar as diversas 
variedades de uma tal exaltação, que é um atordoamento orgânico e psíquico, 
proponho o termo ilinx, nome grego para o turbilhão das águas e de que deriva 
precisamente, na mesma língua, o designativo de vertigem (ilingos). (CAILLOIS, 
1990, p. 43, 44, 45) 

  

Os “procedimentos físicos” elencados nesta citação poderiam muito bem ser 

encontrados num caderno de notas de um investigador do Contato Improvisação, numa 

coleção de exercícios ou princípios técnicos. Um importante foco na força da gravidade 

sobre o corpo do dançarino foi um dos principais, senão o principal desencadeador do que 

acabaria batizado como Contact Improvisation por Steve Paxton e colaboradores.  

 No clássico vídeo intitulado Fall After Newton47, em que Paxton explana sobre o 

desenvolvimento do Contact acompanhando imagens gravadas na década de 1970, com 

especial destaque para performances de Nancy Stark Smith, suas primeiras palavras 

apresentam diretamente a atenção que se dará a força da gravidade na sua proposta de 

investigações sobre o corpo, a dança e a improvisação. 
 
Quando uma maçã caiu na sua cabeça, Isaac Newton foi inspirado a descrever suas 
três leis do movimento48. Estas se tornaram a fundação de nossas idéias sobre física. 
Sendo essencialmente objetivo, Newton ignorou o que se sente ao ser a maçã. 
Quando nós colocamos nossa massa em movimento, nós assomamos sobre o 
constante chamado da gravidade na direção do convite circular e balouçante da 
força centrífuga. Dançarinos brincam e jogam com estas forças. Além da terceira lei 
de Newton, nós descobrimos que para cada ação várias reações opostas e iguais são 

                                                
47 A transcrição para o texto narrado por Steve Paxton em “Fall After Newton” (Queda Após Newton) foi 
publicado na revista Contact Quaterly, Volume 13, ano 1988, e aparece na reunião publicada no Volume I de 
CQ/CI Soucerbook, p. 142-143.  A transcrição é precedida pelo seguinte texto de apresentação assinado por 
Lisa Nelson: “FALL AFTER NEWTON is a videotape that traces 11 years of development of Contact 
Improvisation from Steve Paxton´s seminal work Magnesium in 1972 through consecutive years of Contact 
performances including Contact´s 11th Anniversary Concert Series at St. Mark´s Church in NYC in 1983. 
Steve proposed the documentary concept for F.A.N. after editing the videotape “Chute” with Steve 
Christiansen and Lisa Nelson in 1979 from performances tape of the first Contact concerts in 1972. The great 
fortune of having video coverage of performances from the very beginning suggested the possibility of 
examining one´s dancer development and looking for corresponding growth of the dance form itself. In 1980, 
the editing team plus Nancy Stark Smith, who was asked to be the focal dancer for the tape, began pouring 
through 9 years of video documents of performance (approx. 50 hours) and made a first 20 minute edit from 
the material. Seven years of sporadic editing sessions, script writing and revisions resulted in a 23 minute 
videotape in color and black and white with the following narration by Steve Paxton”. 
 
48 Acredito que o reconhecimento do caráter “mítico” desta história da maçã sobre a cabeça de Isaac Newton 
não ofereça prejuízo para a imagem que Steve Paxton está procurando construir nesta narração.  
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possíveis [ 49]. Nelas reside uma oportunidade para a improvisação. 50   (CQ/CI 
Sourcebook I, 1997, p. 142-143) 

 

 Interessante notar a semelhança da imagem oferecida por Caillois quando apresenta 

a origem do termo ilinx como o nome grego para o “turbilhão das águas”, e a imagem 

evocada por Paxton, na narração acima, sobre os modelos newtonianos como um 

“constante chamado da gravidade na direção do convite circular e balouçante da força 

centrífuga”. 

 Na verdade, não há nada de “balouçante” nos modelos newtonianos. A imagem 

evocada por Paxton denuncia um exercício ícone de treinamento para o Contato 

Improvisação, batizado por ele como “small dance”, a “pequena dança”, exercício que 

consiste em observar os inúmeros movimentos involuntários que o corpo é obrigado a fazer 

constantemente para simplesmente se manter parado na posição em pé. Um artigo 

intitulado A pequena dança, fisiologia e improvisação, assinado por Ann Woodhull e 

publicado na edição de inverno de 1977/1978 da revista Contact Quaterly, termina 

parafraseando Steve Paxton nas seguintes palavras: “mesmo em pé você executa uma queda 

continua”. 
 
Permanecer em pé se tornou uma de nossas disciplinas, manter a mente atenta ao 
momento presente do corpo. Esta prática simples era preparação para as complexas 
interações que surgiriam com um parceiro. Como as práticas de atirar e agarrar esta 
pedia por respostas instantâneas, apresentando-nos a estados adrenalizados. 51 
(transcrição da narração do vídeo Fall After Newton, in CQ/CI Sourcebook I, 1997, 
p. 142-143). 

 

                                                
49 A terceira lei de Newton ficou conhecida como a “lei da ação e reação” no corpo de teorias fundantes da 
física clássica publica pelo inglês Sir Isaac Newton (1643-1727), em 1687,  no seu trabalho Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica. Sua formulação é a seguinte: “A toda ação há sempre uma reação oposta e 
de igual intensidade, ou, as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a 
partes opostas”. 
 
50 When an apple fell on his head, Isaac Newton was inspired to describe his three laws of motion. These 
became the foundation of our ideas about physics. Being essentially objective, Newton ignored what it feels 
like to be the apple. When we get our mass in motion, we rise above the constant call of gravity toward the 
swinging, circling invitation of centrifugal force. Dancers ride and play these forces. Beyond Newton´s third 
law, we discover that for every action several equal and opposite reactions are possible. Therein lies an 
opportunity for improvisation. 
 
51 Standing became one of our disciplines, keeping the mind attentive to the body´s present moment. This 
simple practice was preparation for the complex interactions that would arise with a partner. As were the 
throwing and catching practices that called for instant response, introducing ourselves to adrenalized states. 
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 Essa idéia da queda contínua passa a impregnar o desenvolvimento do Contato 

Improvisação, como podemos verificar numa definição assinada por Stephen Petronio na 

edição de inverno de 1979/1980 da mesma Revista: 
 
No Contato Improvisação nós caímos sozinhos e juntos. Ao misturar o peso de dois 
corpos através de um ponto cambiante de contato físico um centro de gravidade 
partilhado é estabelecido. Em torno deste centro parceiros passeiam o peso ao longo 
de caminhos comungados de momentum.  Liberar, dobrar, ativar o fluxo do peso 
através das articulações, abre e suaviza os participantes uns para os outros e para o 
chão. Neste estado receptivo e suavizado nós somos capazes de nos adaptarmos 
rápida e silenciosamente aos mais intensos encontros em queda. 52 (PETRONIO, 
Stephen, 1980, in CQ/CI Sourcebook I, 1997, p. 53). 

 

 Como foi antecipado anteriormente, ao serem apresentados os propósitos principais 

para esta investigação na exploração da esquematização de Caillois, acredito que há muito 

de promissor na perspectiva da vertigem, de ilinx, para o Contato Improvisação.    

Roger Caillois fala na desestabilização da percepção e no atordoamento orgânico e 

psíquico nos jogos da vertigem. Os investigadores do Contato irão se ocupar, desde o 

princípio, com dominar a desorientação provocada pelo jogo desta dança, irão se interessar 

pela habilidade de provocar, afinar e confiar em instintos de sobrevivência do corpo em 

movimento. 
 
Tornou-se importante desenvolver um estado de alerta, os sentidos assim 
equilibrados, em que se pode trabalhar em um estado energético de desorientação 
física com segurança, confiando em instintos básicos de sobrevivência. 53 
(LEPKOFF, Daniel, 1997, p. 16). 
 
Suas percepções estão se estendendo. Eles estão adrenalizados. Em suas mentes, os 
muitos eventos de toque e relacionamentos constantemente cambiantes misturam-se 
em uma continuidade de massas em movimento que cria uma lógica somente 
alcançada no calor da dança. Uma lógica tão segura quanto aquela encontrada 
quando em pé sozinho assistindo a dança de reflexos de seus próprios ossos. Alto 
momentum traz novas áreas de risco. A fim de desenvolver este aspecto da forma 
nós tínhamos que ser capazes de sobreviver a ela. O suporte das partes reflexivas 

                                                
52 In Contact Improvisation we fall alone and together. By blending the weight of two bodies through a 
shifting point of physical contact a shared center of gravity is established. Around this center partners ride 
weight along comom paths of momentum. Releasing, folding and activating weight flow through the joints, 
opens and soften participants to each other and the floor. In this softened and receptive state we are able to 
adapt quickly and quietly to the most charged of falling encounters. 
 
53 It becomes important to develop a state of alertness, the senses so poised, that one may work in an 
energetic state of physical disorientation with safety, trusting one´s basic survival instincts. 
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inconscientes do cérebro é mais presente quando a mente consciente não está com 
medo. A calmaria de estar em pé é estendida para dentro da queda. [...] Quando a 
segurança física podia ser assumida em um nível mais instintivo, nós estávamos 
livres para jogar com o tempo e as sutilezas do toque. Frases de movimento 
poderiam ser estendidas indefinidamente quando nós não precisávamos mais parar 
para checar nossas situações.54 (transcrição da narração do vídeo Fall After Newton, 
in CQ/CI Soucerbook I, 1997, p. 142-143). 

 

 Fall After Newton dá visibilidade ao processo pelo qual aqueles dançarinos se 

lançavam à investigação desta forma de movimento, ao mesmo tempo em que iam 

construindo um domínio técnico sobre ela. Steve Paxton vai pontuando a evolução e 

suavização do ímpeto da performance de Nancy Stark Smith ao longo dos anos, sem que, 

entretanto, houvesse perda do vigor. Assim, apesar do interesse inerente da improvisação 

no risco e no desconhecido, apesar dos domínios de vertigem que começamos a localizar 

nas investigações sobre a gravidade e a queda, o Contato Improvisação vai encontrando 

suas estabilidades, seus “platôs” de conforto. 

 Mais uma vez vamos encontrar, no esquema de Roger Caillois para uma teorização 

sobre os jogos, uma perspectiva promissora para refletirmos sobre o risco e o conforto, o 

desconhecido e o familiar, dialética onipresente nos estudos sobre a improvisação.  

 Para este autor, qualquer uma das suas quatro categorias do jogo – agôn, alea, 

mimicry e ilinx – se estendem entre dois modos polares de jogar que seriam, mais uma vez 

em nomenclatura própria, por um lado a paidia e, por outro lado, o ludus. Esses dois modos 

de jogar apontam para a tendência ao exercício do prazer e euforia de jogar livre e 

desinteressadamente (paidia) contraposta à tendência de dominar e controlar as 

possibilidades de ação dentro de um conjunto de regras mais estabilizadas (ludus).  
 
À luz destas aproximações e destas semânticas exclusivas, quais podem ser a 
extensão e o significado do termo paidia? Em minha opinião, há que defini-lo como 
o vocábulo que abrange as manifestações espontâneas do instinto do jogo: o gato 
aflito com o novelo de lã, o cão sacudindo-se e o bebê que ri para a chupeta, 

                                                
54 Their perceptions are stretching. They are adrenalized. Inside their minds, the many touch events and 
constantly changing relationships blend into a continuity of moving masses which creates a logic reached 
only in the heat of the dance. A logic as secure as that found when standing alone and watching the reflexive 
dance of one´s bones. Higher momentum brings new areas of risk. In order to develop this aspect of the form 
we had to be able to survive it. The support from the unconscious reflexive parts of the brain is more present 
when the conscious mind is not afraid. The calmness of standing is extended into the fall. […] When physical 
safety could be assumed at a more instinctive level, we were free to play with time and subtleties of touch.  
Phrases of movement could be extended indefinitely when we no longer needed to stop and check our 
situation. 
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representam os primeiros exemplos identificáveis deste tipo de atividade. Ela 
intervém em toda a animada exuberância que traduza uma agitação imediata e 
desordenada, uma recreação espontânea e repousante, habitualmente excessiva, cujo 
caráter improvisado e desregrado permanece como sua essencial, para não dizer 
única, razão de ser. Da cabriola ao garatujo, da bulha à algazarra, não faltam 
ilustrações perfeitamente claras de uma tal proliferação de movimentos, cores ou 
sons. [...] Geralmente, as primeiras manifestações da paidia não têm nome, nem 
poderiam ter, uma vez que permanecem aquém de toda a estabilidade, de toda a 
marca distintiva, de toda a existência claramente diferenciada, que permitiria ao 
vocabulário consagrá-las como autônomas através de uma denominação específica. 
(CAILLOIS, 1990, p. 48-49) 

 

 Ao observar uma jam de Contato Improvisação, não raro encontramos essa 

excitação que Caillois coloca sob o signo da paidia. São momentos em que se pode mesmo 

chegar a forçar os limites das “regras do jogo” e nos perguntamos se ainda estamos dentro 

da delimitação do jogo do Contato Improvisação. “Cavalos correndo, cachorros brincando, 

gatos...” é uma fala de um dos professores que aparecem entrevistados no vídeo Contato 

Improvisação... fala!, produzido no I EmComTato Festival de Contato Improvisação da 

Bahia, palavras que ressoam nesta última citação de Caillois. 

 Neste caso, podemos imaginar o que acontece quando à excitação da vertigem de 

ilinx se soma a excitação do modo paidia de jogar o jogo. As palavras de Steve Paxton em 

Fall After Newton ressoam mais uma vez: “a fim de desenvolver este aspecto da forma nós 

tínhamos que ser capazes de sobreviver a ela”.  Ou seja, era necessário desenvolver um 

domínio técnico sobre os riscos em que os dançarinos se colocavam deliberadamente. Era 

necessário crescer na direção de um modo ludus de jogar o jogo. 

 
Surge [ludus] como complemento e adestramento da paidia, que ele disciplina e 
enriquece. Dá azo a um treino e conduz normalmente à conquista de uma 
determinada habilidade, à aquisição de um saber prático relativo ao manejamento 
deste ou daquele aparelho ou à aptidão para a descoberta de uma resposta 
satisfatória a problemas de ordem estritamente convencional. [...] Longe de se aliar 
ao ilinx, o ludus fornece, como no alpinismo e nas altas acrobacias, a disciplina 
própria para a neutralização das suas perigosas conseqüências. (CAILLOIS, 1990, p. 
50,52) 
 

Como já foi dito, o esforço de organização empreendido por Roger Caillois, através 

de seu estudo sobre características dos jogos, sua proposição original para organizá-los em 

categorias e modos de jogar, não resulta apenas num esquema classificatório. Uma estrutura 
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de relações é delineada, a qual pode oferecer uma interessante perspectiva de teorização 

com respeito a um jogo específico.  

No caso do nosso jogo em questão, o Contato Improvisação, observamos que 

assentá-lo em uma associação das categorias da vertigem e da imitação, ilinx e mimicry, 

leva-nos a considerar as observações de Caillois sobre o poderoso potencial de 

desordenamento que há nessa combinação, especialmente se somada ao espírito da paidia, 

pois ilinx e a mimicry são as categorias que mais resistem à estabilização das “regras do 

jogo”, ao contrário dos jogos de competição e aqueles de azar, agôn e alea. 
 
Regra e vertigem são incompatíveis, decididamente. [...] Agôn e Alea, a este nível, 
ocupam o domínio da regra. Sem regra, não há competições nem jogos de azar. 
Num pólo oposto, mimicry e ilinx supõem ambos um mundo desordenado onde o 
jogador está constantemente a improvisar, entregando-se a uma fantasia 
transbordante e a uma inspiração soberana, nenhuma delas reconhecendo código 
algum. (CAILLOIS, 1990, p. 94, 96-97) 
 
Quanto ao ludus e a paidia, que não são categorias do jogo, mas maneiras de jogar, 
são admitidas na existência corrente com o seu imutável contraste, ou seja, o que 
opõe o barulho à sinfonia, o rabisco à correta aplicação das leis da perspectiva. A 
sua oposição continua a surgir do fato de que uma ação concertada, na qual os 
recursos disponíveis recebem o melhor dos usos, não tem nada em comum com 
uma mera agitação, pura desordem, que apenas pretende atingir o seu auge. 
(CAILLOIS, 1990, p. 75) 

 

Desta forma, chegamos a uma circunscrição para o Contato Improvisação que 

poderia ser representada sobre a tabela dos jogos, de Caillois, reproduzida abaixo, na qual 

no eixo horizontal encontramos na extrema direita as categorias mimicry e ilinx, e no eixo 

vertical, o crescimento ou declínio do espírito do jogo no modo paidia e no modo ludus de 

jogar o jogo:   
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QUADRO I 

DIVISÃO DOS JOGOS 

 AGÔN 

(Competição) 

ALEA 

(Sorte) 

MIMICRY 

(Simulacro) 

ILINX 

(Vertigem) 

 

PAIDIA 
 

algazarra 

agitação 

risada 

 

 

 

 

papagaio 

“solitário” 

paciências 

palavras cruzadas 

 

 

LUDUS 

 

 

corridas e lutas   não 

regulamentadas 

atletismo 

 

 

 

 

boxe                           

bilhar 

esgrima                      

damas 

futebol                       

xadrez 

competições 

desportivas 

em geral 

 

lengalengas 

cara ou coroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

apostas 

roleta 

 

loterias simples 

compostas ou 

transferidas 

 

 
imitações infantis 

ilusionismo 

bonecas, brinquedos 

máscara 

disfarce 

 

 

 

 

 

 

 

 

teatro 

artes do espetáculo 

em geral 

 

 
“piruetas” infantis 

carrocel 

balouço 

valsa 

 

 

 

 

 

 

 

volador 

atrações das feiras 

ski 

alpinismo 

acrobacias 

N.B. – Em cada coluna vertical os jogos são classificados aproximadamente numa ordem tal que o elemento 

paidia é sempre decrescente, enquanto que o elemento ludus é sempre crescente.     

Quadro 1. Reprodução do “quadro dos jogos” de Roger Caillois (1990). 

 

 

Em seguida, a tabela original de Caillois é transposta para esquematizar, no mesmo 

tom sintético e ilustrativo, características do Contato Improvisação: 
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 MIMICRY 
(Simulacro) 

ILINX 
(Vertigem) 

 
PAIDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUDUS 

 
Os dançarinos exploram e jogam 
descompromissadamente com 
expressões, emoções, gestos no 
fluxo de estímulos corporais que 
intercambiam constantemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Performances estruturadas ou 
mesmo espetáculos são 
elaborados reconhecendo um 
papel para uma possível 
audiência. 

 
Exploração livre de quedas, 
movimentos espiralados, 
rolamentos, balanços, saltos, 
desequilíbrios etc., simplesmente 
atentos aos fundamentos de 
contato físico e centros de 
gravidade dos corpos em relação 
uns com os outros. 
 
 
 
 
 
 
Elaboradas habilidades de 
carregamentos, rolamentos, 
quedas etc. - fruto do treinamento 
- permitem desempenhos 
acrobáticos acompanhados de 
refinada disponibilidade de 
reflexos de sobrevivência do 
corpo. 
 

Quadro 2. Contato Improvisação como um jogo de dança entre as categorias “ilinx” e 
“mimicry” de Roger Caillois. 
 

 De fato, o quadro completo de Caillois poderia ser utilizado para estabelecer esta 

caracterização do Contato Improvisação também em relação a aspectos do contexto 

histórico da dança teatral com os quais necessariamente se relaciona, aspectos estes de 

natureza artística e também política e sociocultural como os que viemos tratando ao longo 

de toda esta primeira parte da tese, no cuidado de uma apresentação paulatina do Contato 

Improvisação enquanto objeto da construção teórica e investigação artística que aqui são 

apresentadas. Alguns destes aspectos que não foram mencionados nas páginas anteriores 

serão nesta oportunidade tratados sucintamente para darmos como satisfatória esta 

contextualização que ocorreu em paralelo com o estabelecimento das premissas sobre as 

quais a segunda parte deste trabalho se desenvolverá.  
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 AGÔN (Competição) ALÊA (Sorte) 
 

PAIDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUDUS 

 
A superação do corpo: modelagem, 
padrões de corpo e movimentações a 
serem conquistados. 
 
Contato Improvisação propõe substituir 
a AMBIÇÃO pela CURIOSIDADE  
(Nancy Stark Smith). 
 
 
Companhias e estruturas 
socioeconômicas de suporte altamente 
hierarquizadas. Competições 
implícitas. 
 
Codificação técnica e estética. 
 
Festivais competitivos, com seu 
aparato de jurados, pontuações, 
premiações, troféus e até torcidas. 
 
Técnicas de danças apropriadas a 
competições esportivas como ginástica 
olímpica, ginástica rítmica e nado 
sincronizado. 
 

 
A dança é “inspirada". 
 
Isadora Duncan e o ideal de “livre 
expressão”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O conceito de “acaso” aplicado como 
técnica de composição em Merce 
Cunningham. 
 
Steve Paxton dançarino da companhia 
de Merce Cunningham: o corpo como 
realidade física.  

 MIMICRY (Simulacro) ILINX (Vertigem) 
 

PAIDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUDUS 

 
Os dançarinos exploram e jogam 
descompromissadamente com 
expressões, emoções, gestos no fluxo 
de estímulos corporais que 
intercambiam constantemente. Os 
dançarinos são pessoas “reais” em 
cena, em vez de papéis sendo 
desempenhados. 
 
Representação. Psicologização. 
 
 
 
Estruturas socioeconômicas de 
sustentação da dança moderna e suas 
cartilhas estéticas canonizadas. O 
coreógrafo é o sujeito. 
 
Performances estruturadas ou mesmo 
espetáculos são elaborados 
reconhecendo um papel para uma 
possível audiência. Cada dançarino é 
um sujeito, um agente que opera 
escolhas. 
 

 
Exploração livre de quedas, 
movimentos espiralados, rolamentos, 
balanços, saltos, desequilíbrios etc., 
simplesmente atentos aos fundamentos 
de contato físico e centros de 
gravidade dos corpos em relação uns 
com os outros. 
 
 
Ênfase na verticalidade e na 
visualidade. 
 
 
 
 
 
Elaboradas habilidades de 
carregamentos, rolamentos, quedas 
etc. - fruto do treinamento - permitem 
desempenhos acrobáticos 
acompanhados de refinada 
disponibilidade de reflexos de 
sobrevivência do corpo. 
 

 Quadro 3. Contato Improvisação e o contexto histórico na dança teatral ocidental. 
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 No quadro 3 estão alguns aspectos do Contato Improvisação que utilizamos para 

caracteriza-lo como um jogo de dança principalmente relacionado com a categoria da 

vertigem no esquema classificatório de Roger Caillois. Entretanto, observamos que também 

podemos sublinhar relações com as outras categorias, no mínimo contextualmente em 

termos da história da dança teatral ocidental, em que se destacam, em itálico no quadro, 

aspectos a que o Contato Improvisação era uma resposta alternativa ou confrontação 

explícita.  

Observamos que a categoria agôn dos jogos de competição é a que mais se distancia 

da ideologia igualitária, democrática, inclusiva que marcou o impulso inicial do Contato 

Improvisação e estabeleceu características muito inerentes à sua prática e técnica nos anos 

seguintes. Ainda que, como trata Cynthia Novack em sua pesquisa (1990), o contexto 

sociopolítico liberal e de abundância econômica nos Estados Unidos dos anos 1970 - que 

fora favorável para a gestação do Contato Improvisação - tenha dado lugar a um contexto 

de recessão e conservadorismo na década seguinte, trazendo reflexos para a comunidade de 

prática do Contato Improvisação onde, ao mesmo tempo, questões de hierarquia e aspectos 

econômicos obtinham novas configurações ao passo que lideranças emergiam, patamares 

de nível técnico sobre a forma eram evidentes e crescia o número de pessoas que 

procuravam dar uma formatação profissional para sua dedicação à prática.  

Talvez possamos eleger como uma afirmação de resistência da ideologia original, 

mas também como uma sugestão útil para fazer frente aos desafios sucessivos impostos por 

um contexto cultural amplo em que a competição é a hierarquização é predominante, “um 

dos mais eloquentes princípios do Contato Improvisação (originalmente articulado por 

Nancy Stark Smith e agora generalizadamente citado) [que] é substituir ambição por 

curiosidade” 55 (ALBRIGHT, 2003, p. 210).  

Como sublinhamos no quadro 3, uma concepção de corpo como o corpo a ser 

superado pelo esforço, a ser modelado na direção de alguns ideais aceitos, a ser comparado 

e valorado por padrões externos eleitos e recompensados, já entretêm livremente (aspecto 

paidia) a cultura em alguns de seus jogos antes que sejam regulamentados (aspecto ludus) 

                                                
55 One of the most telling principles in Contact Improvisation (originally articulated by Nancy Stark Smith, 
and now ubiquitously quoted) is “replace ambition with curiosity”. 
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em estruturas e aspectos competitivos do mundo da dança. Por outro lado, o Contato 

Improvisação é beneficiário de uma concepção de corpo que se torna um legado cultural 

dos anos 1960: 
 
Contato Improvisação também constitui uma parte de uma preocupação cultural 
mais ampla com o corpo que emerge nos anos 1960, evidente na dança teatral de 
todos os tipos, no teatro “físico”, na dança social americana, em movimentos 
psicológicos e na “revolução sexual”. “Corpo” se tornou algo a ser experienciado 
“de dentro”, visto como representando e criando um senso de “si mesmo” que era 
sensual, físico e fisicamente inteligente. Este corpo é agora um conceito cultural 
manifesto em muitos tipos de práticas artísticas, atléticas, educacionais e 
terapêuticas. [...] A possibilidade de que as pessoas poderiam se apaixonar pelo 
contato improvisação não existia antes dos anos 1960, não somente porque o 
contato improvisação não tinha sido inventado – de fato, muitos dançarinos tinham 
explorado a dança em pares, as formas de levantar e carregar e a improvisação – 
mas também porque a concepção de corpo que subjaz a tal forma de dança não 
tinha ainda se tornado uma ideia cultural generalizada. 56 (NOVACK, 1990, p. 234-
235) 
 

Continuando a estudar o quadro 3, agora na categoria alea dos jogos, consideramos 

que para Roger Caillois o que caracteriza os jogos de sorte não é deixarem de ser 

competitivos, mas o fato de que os fatores de desempenho sejam investidos na esperança de 

favorecimento pelo acaso, em vez de no esforço pessoal.  

Poderíamos sugerir que um aspecto não regulamentado (tendendo ao modo paidia) 

deste princípio na dança, seja a defesa da confiança em fontes intangíveis para a criação e 

livre fluir de movimentos a que o dançarino, por assim dizer “inspirado”, possa se entregar. 

Isto é, o dançarino precisa contar com a sorte de ser beneficiado por esta “inspiração” sobre 

cujos sistemas pode até tentar exercer algum domínio, ao modo que um jogador de jogos de 

azar tenta criar seus sistemas para vencer.   

Para delinear aspectos da contextualização do Contato Improvisação na categoria 

dos jogos de sorte, no quadro 3, colocamos nos seus extremos de pouca ou alta 

regulamentação (paidia e ludus respectivamente), nomes de artistas que nos recordam que a 

                                                
56 Contact improvisation also constituted one part of a larger cultural preoccupation with the body emerging 
in the ´60s, evident in theater dance of all sorts, in “physical” theater, in American social dance, in 
psychological movements, and in the “sexual revolution”. “Body” became something to be experienced 
“from the inside”, seen to represent and create a sense of self that was sensual, physical, and physically 
intelligent. This body is now a cultural concept manifest in many kinds of artistic, athletic, educational, and 
therapeutic practices. […] The possibility that people could fall in love with contact improvisation did not 
exist before the ´60s, not just because contact improvisation hadn´t been invented – in  fact, many dancers 
had played with partnering, with ways to lift and carry, and with improvisation – but also because the 
conception of the body which underlies such a dance form had not yet become a widespread cultural idea. 
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dança moderna ocidental já é desde o princípio uma sucessão de vanguardas e reclames 

renovados de “libertação” para o movimento e o artista, como o faria o Contato 

Improvisação nos anos 1970. A bailarina Isadora Duncan 57  é um nome ícone dos 

primórdios da dança moderna e seus rompimentos em relação à dança teatral clássica, 

enquanto o bailarino e coreógrafo Merce Cunningham58 estabelece seu trabalho nos limites 

da dança moderna e do reconhecimento de um outro contexto paradigmático para a dança 

teatral, ora chamado de dança pós-moderna, ora chamado de dança contemporânea, 

categorizações sujeitas a inconclusas discussões e análises históricas e conceituais.   

Cunningham não tinha a mesma confiança que a geração de artistas a que pertencia 

Duncan tinha no inconsciente como fonte de espontaneidade e revelação, inspirados que 

estavam pelas publicações da psicanálise no começo do século XX. Para Cunningham, o 

inconsciente e o espontâneo só podiam repetir-se a si mesmos e enredar-nos em hábitos e, 

sendo assim, era preferível investir mais no exercício direto sobre a percepção como 

recurso de criação e invenção. Isto, ao mesmo tempo, era uma forma de escapar ao 

excessivo psicologismo que caracterizava a dança moderna já fortemente conformada na 

década de 1950. 

 

Aos olhos do coreógrafo [Cunningham], as possibilidades do movimento são 
limitadas mais por aquilo que se imagina factível em uma época dada e em um 
certo contexto – portanto, por uma representação mental da “naturalidade” do corpo 
– que por coerções anatômicas reais. Cunningham pressente que o movimento é 
antes de tudo uma questão de percepção: para descobrir potencialidades cinéticas 
inéditas, deve-se em primeiro lugar subverter a esfera perceptiva. [...] Cunningham 
convoca precisamente os jogos de azar para perturbar os circuitos perceptivos. 
Trata-se de impelir o sistema nervoso a inspirar-se em “graus de liberdade” latentes, 
a fim de atualizar potencialidades motoras não percebidas. (SUQUET, 2008, p. 
531,532) 

 

                                                
57 Isadora Duncan (1877-1927), bailarina estadunidense considerada pioneira da dança moderna. Seu 
rompimento com o formalismo da dança clássica se caracteriza por uma expressão de movimentos 
improvisados livremente segundo um anseio de inspiração que a levava a fazer referências a elementos da 
natureza e figuras da arte clássica grega quando dançava com suas túnicas e véus e pés descalços.  
 
58 Merce Cunningham (1919-2009), bailarino e coreógrafo estadunidense que, em função de uma intensa 
experimentação formalista que afastava a sua dança do interesse em conteúdos simbólicos e funções 
representativas, foi responsável por uma significativa mudança de rumos na dança moderna, sacudindo muitos 
de seus procedimentos composicionais e princípios estéticos prestigiados. Questionou e afastou-se, entre 
outras coisas, da sujeição da dança à música e à propósitos narrativos, bem como da organização do espaço  
cênico sedimentada pelos cânones renascentistas na pintura.    
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Steve Paxton, que no início de sua carreira foi dançarino da companhia de Merce 

Cunningham, entre os anos de 1961 e 1964, traz para o Contato Improvisação a ênfase no 

corpo como realidade física. Paxton também reage ao excessivo psicologismo e a ideias de 

representação na dança moderna, como o fizera Cunningham: 

 

Merce Cunningham e outros artistas mantinham um foco coreográfico no 
movimento que não tinha um significado simbólico determinado ou uma intenção 
comunicativa legível. [...] Merce Cunningham tentou criar uma forma de dança em 
que qualquer tipo de movimento poderia ser considerado dança e em que não se 
esperava que a dança representasse outra coisa senão a si mesma como uma ação 
humana física. 59 (NOVACK, 1990, p. 25) 

 

A ênfase nos conteúdos psicológicos e aspectos de representação estão anotados no 

quadro 3 na categoria mimicry do sistema de Caillois, como elementos contextuais que 

marcavam a dança teatral à época em que o Contato Improvisação oferecia suas rupturas e 

questionamentos artísticos e estéticos.  

Entretanto, à Steve Paxton não escapa a compreensão de que a estrutura em que o 

trabalho de Cunningham é organizado, estética e profissionalmente, sustenta os mesmos 

modelos hierárquicos em vigor. Aqui, ainda, o “sujeito” é o coreógrafo, aquele que está na 

posição das decisões, que conduz as indagações, que dá nome à companhia. Mesmo 

tecnicamente, a dança de Cunningham continua investindo num corpo intensamente 

controlado e cujo eixo vertical é enfatizado.  

Então, as proposições de Paxton convergem para o Contato Improvisação na forma 

de estratégias originais para o mesmo propósito de escapar dos hábitos de movimento e 

composição. Onde Cunningham utilizava ferramentas baseada no “acaso”, o Contato 

investia na imprevisibilidade das situações estabelecidas e das decisões compartilhadas por 

meio do toque e intercâmbio de peso.  O “sujeito” da dança torna-se coletivo, no sentido de 

que “[improvisação] estendia a noção modernista de subjetividade. Ao passo que 

subjetividade tinha sido anteriormente aplicada a investigação do coreógrafo, no trabalho 

                                                
59 Merce Cunningham and other artists maintained a choreographic focus on movement which did not have a 
determined symbolic meaning or legibly communicative intent. […] Merce Cunningham attempted to create a 
dance form in which any kind of movement could be called dance and in which the dance was not supposed to 
represent anything other than itself as a physical, human action. 
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improvisacional cada dançarino ou dançarina explorava sua própria subjetividade” 60 

(NOVACK, 1990, p.28).   

Nos aspectos de formatação cênica, o Contato Improvisação investigou alternativas 

para as tradicionais relações que demarcam claramente os papéis de audiência e de 

performers, coisa que Steve Paxton comungava com outros jovens artistas da dança na 

época e, tecnicamente, Paxton traz para esta proposição investigações de movimento que 

confrontam diretamente a predominância da visualidade na dança teatral ocidental, ao 

mesmo tempo em que a verticalidade do corpo era desestabilizada como não se tinha 

notícia até então. 

 
O consentimento na perda de equilíbrio, na queda, constituiu o fundamento dessa 
dança. O centro de gravidade dos movimentos não cessa de flutuar enquanto o 
bailarino é projetado em configurações espaciais onde a verticalidade é somente 
questão de momentos. Nessas situações de desorientação rápida, dá-se um black out 
da consciência vígil, dando lugar aos comportamentos reflexos. Uma das ambições 
de Paxton com a dança-contato é inflectir esse funcionamento reflexo, ligado a 
mecanismos de sobrevivência. Controlar a queda – aprender a não encarquilhar o 
corpo, mas, pelo contrário, a desdobrá-lo para acolher e distribuir horizontalmente o 
impacto do choque – é, nesta perspectiva, um exercício fundamental da dança-
contato. [...] E é o que em parte acontece nas trocas de dança-contato, onde as 
referências visuais sofrem abalos rapidíssimos para servirem de referência. Os 
movimentos do contacter são essencialmente orientados pelas informações tácteis 
despertadas pelo “toque do peso”. Nenhuma dança neste século nega mais 
radicalmente a precedência cultural do olhar. (SUQUET, 2008, p. 534,537) 

 

Estas reflexões da historiadora da dança Annie Suquet - que oferecem uma boa 

síntese das proposições agregadas na forma Contato Improvisação - destacam, juntamente 

com os aspectos de desestabilização da verticalidade do corpo e da orientação visual da 

dança, características desta dança tais como a perda de equilíbrio, a queda, a desorientação, 

os comportamentos reflexos e o choque da consciência vígil, os quais corroboram a 

aproximação com a teoria dos jogos de Roger Caillois por meio, principalmente, da 

categoria da vertigem no seu esquema classificatório.   

Esta corroboração pode ser reforçada pelas palavras da dançarina Nancy Stark 

Smith, citadas por Cynthia Novack: 

 
                                                
60Improvisation, […]  extended the modernist notion of “subjectivity”. Whereas subjectivity had formerly 
applied to the choreographer´s investigation, in improvisational work each dancer explored his or her own 
subjectivity. 
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Você está colocando seu corpo em jogo, e existe algum risco envolvido, alguma 
atenção sobre a segurança e contato com as forças de gravidade e momentum – 
sentindo-as, realmente sentindo-as, sentindo-se totalmente arrastado por elas.  Algo 
que eu tenho realmente enfatizado ao longo dos últimos anos é desorientação, 
experiência do espaço esférico, perder-se nas forças. 61 (SMITH apud NOVACK, 
1990, p. 181) 

 

Assim, acredito que o conceito de vertigem ofereça condições particularmente 

interessantes para nos dedicarmos, na segunda parte desta tese, que virá a seguir, a investir 

em um conceito de desabituação que possa ser utilizado na sustentação da hipótese de que 

as potencialidades de desestabilizações da percepção e intensificação da experiência no 

Contato Improvisação possam propiciar, entre tantas, a experiência de “si mesmo” para 

além da estrita “perspectiva em primeira pessoa”. Isto é, que a experiência seja algo menos 

privada e algo mais compartilhada no ato da dança. 

 

                                                
61 You´re putting your body on the line, and there´s some risk involved, some awareness of safety, and contact 
with the forces of gravity and momentum – feeling them, really feeling them, feeling totally swept over by 
them. Something I´ve been really emphasizing the last couple of years is disorientation, experiencing 
spherical space, getting lost in the forces. 
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IV – FLUXO 

Reflexos e atenção. 

- Não. Você não vê.  
- Acho que sim. 

- Estou lhe dizendo que não. 
- O que o leva a afirma isso, dom Juan? 

- Você só olha para a superfície das coisas. 

(Carlos Castaneda – Uma Estranha Realidade) 

 

 

Este primeiro capítulo da segunda parte desta tese partirá da premissa, estabelecida 

anteriormente, que coloca a atividade perceptiva como fundamento técnico central para o 

Contato Improvisação. Este fundamento será observado em exemplos e aplicações em torno 

da ideia de consorciar, no encadeamento de movimentos em que os dançarinos se engajam, 

uma elevada atenção com uma elevada confiança e otimização das múltiplas habilidades de 

ação reflexa do corpo.   

Principiaremos por considerar a ideia mesma de encadeamento de movimentos aí 

implicada, para a qual fluxo é o termo comumente empregado no jargão de prática e ensino 

do Contato Improvisação, fazendo referência diretamente ao desdobramento da exploração 

do tato no tempo e às sensações, percepção e experiência que daí advém.  

Embora a ideia e uso do termo fluxo sejam bastante comuns e conformados ao 

Contato Improvisação, ao ponto de no cotidiano da prática dispensar referências que o 

explique externas ao próprio Contato, para o estudioso de dança não escapará a lembrança 

de que este termo remete ao trabalho de Rudolf Laban (1879-1958) e sua proeminente 

influência na dança cênica do século XX. E se considerarmos que Laban também tratou 

especificamente do tema da improvisação nas artes do corpo, torna-se obrigatório 

dedicarmos alguma reflexão sobre a sua conceituação para fluxo e identificarmos possíveis 

relações com este e outros aspectos no Contato Improvisação. Para a historiadora da dança 

Annie Suquet,  
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O teórico austro-húngaro exerceu uma influência capital sobre os desenvolvimentos 
da dança moderna alemã e americana, elaborando uma arte da improvisação. Laban 
inventou uma forma de abordar a improvisação que faz do esquecimento (dos 
saberes adquiridos, dos automatismos...) a condição sine qua non tanto de toda 
rememoração como de toda criação. Seu método visa desfazer os hábitos corporais 
para suscitar um estado de receptividade que tem sem dúvida alguma afinidade com 
o estado alterado de consciência ao qual tendem as técnicas orientais. Assim como 
o arqueiro zen ou o ator de teatro nô, o improvisador segundo Laban desenvolve um 
estado de “presença-ausência” que o torna permeável a fluxos sensoriais sutis, aos 
quais reage com todo o seu ser e instantaneamente. Levada a suas consequências 
últimas, a improvisação abre a porta para uma perturbação proprioceptiva, uma 
embriaguez cinestésica onde se perdem as referências, reavivando disposições 
motrizes adormecidas. (SUQUET, 2008, p. 526)  

 

 De pronto observamos que ao discorrer sobre Laban e sua abordagem da 

improvisação, Suquet menciona diretamente ideias e tópicos que dizem respeito à 

investigação sobre o Contato Improvisação que está sendo apresentada neste trabalho. 

Alguns destes temas foram tocados na primeira parte desta tese ou serão desdobrados nesta 

segunda parte, ainda que não literalmente ou sob a mesma perspectiva epistemológica que 

surgem nas palavras de Suquet, tais como “perturbação proprioceptiva”, “embriaguez 

cinestésica” ou “estado alterado de consciência”. Mas certamente que tópicos como “fluxos 

sensoriais sutis”, “estado de presença-ausência” e a questão de “desfazer os hábitos 

corporais para suscitar um estado de receptividade”, conforme aparecem nas palavras da 

autora, é precisamente o que estaremos tratando nos próximos três capítulos, quase que 

precisamente nessa ordem.  

 É possível observar, também, que o interesse de Rudolf Laban na improvisação 

encontra semelhança em muitos dos interesses vigentes na vanguarda artística em que o 

Contato Improvisação foi gestado, tais como o movimento cotidiano e o reconhecimento do 

potencial de dança de quaisquer corpos. Isto é destacado por Ciane Fernandes, dançarina, 

atriz e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia: 

 
O sistema de movimento de Laban desenvolveu-se a partir de improvisações de 
Tanz-Ton-Wort (Dança-Tom-Palavra), resultando em peças com movimento 
cotidiano, assim como abstrato ou puro [...]. Tal sistema defendia a habilidade de 
dança de todos os indivíduos, não apenas daqueles treinados em técnicas de dança. 
A formação do ator proposto por Laban ia de encontro com [ao encontro da] 
filosofia multidisciplinar dos artistas do início do século, em movimentos de 
interação entre as artes, como o Dada e a Bauhaus, no nascimento da chamada 
“performance art”. (FERNANDES, 2002, p. 25) 
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 Portanto, é realmente bem provável que o conceito de fluxo que faz parte do jargão 

de prática e treinamento do Contato Improvisação, traga em si a influência das teorizações 

de Rudolf Laban, ainda que este crédito normalmente não seja oferecido. Entretanto, a 

abordagem da improvisação a partir de Laban é estrutural e analítica, no sentido de que: 
 
Laban Movement Analysis62 concede uma estrutura bem definida, porém aberta para 
improvisação. [...] Devido a sua natureza estrutural, a Laban Movement Analysis 
organiza diferentes linguagens corporais de forma compreensível e didática, não 
apagando e sim realçando suas diferenças, e permite o aprendizado de diferentes 
técnicas de treinamento corporal através do estudo de seus princípios. Assim, o ator 
[ou o dançarino, ou o artista do corpo] não se prende a forma original exata, mas 
descobre e explora criativamente seus princípios, aplicando-os posteriormente a 
situações teatrais diversas. (FERNANDES, 2002, p. 25-26) 

 

 Mais uma vez poderíamos considerar se esta abordagem estrutural da improvisação 

não é precisamente a que fica evidente nas experimentações ou situações de performance 

que no Contato Improvisação organizamos por uma estratégia de “improvisação por score 

(partitura)”. Por esta estratégia, o dançarino ou um grupo de dançarinos executa uma dança 

mais ou menos delimitada em termos de tempo e espaço e de elementos pré-escolhidos 

como balizadores de sua atuação.  

 Um exemplo poderia ser como este: dois duetos irão dançar nos parâmetros do 

Contato, sendo que uma das duplas estará atuando embaixo de uma mesa com uma 

predominância forçosa de movimentos de solo, enquanto a outra dupla desenvolve sua 

dança sobre a mesa explorando predominantemente contrapesos e carregamentos.  A dança 

termina quando os dançarinos encontrarem a motivação e a oportunidade de trocarem 

posições: a dupla de cima da mesa passa para baixo e vice-versa. 

Observamos que, apesar de um score como esse trazer elementos técnicos de 

movimento sublinhados, como a exploração de contrapesos e carregamentos, além de 

indicações de espaço e tempo, a estrutura resultante é bastante aberta e flexível.  

O trabalho atual da dançarina Nancy Stark Smith com o Contato Improvisação é 

muito dedicado a esta observação estrutural das ocasiões de prática do Contato 

                                                
62 Segundo a mesma Ciane Fernandes, “O que hoje chamamos de Sistema Laban ou Análise Laban de 
Movimento (até os anos 80 denominado Sistema Effort-Shape, Expressividade-Forma) consiste, de fato, em 
uma série de desenvolvimentos realizados até o momento por profissionais das mais variadas localidades, 
atualizados e divulgados em congressos e publicações periódicas”. (FERNANDES, 2002,  p. 24) 
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Improvisação no contexto das jams. Intitulado de Underscore (que poderia ser traduzido 

como partitura ou estrutura subjacente) o sistema destaca que o dançarino pode treinar para 

reconhecer uma série de fatores e etapas que a prática das jams ao longo dos anos foi 

revelando como recorrentes. Ainda assim, fica reservada aos dançarinos a decisão de 

quando seguir e quando escapar desta estrutura recorrente. O estudo do underscore facilita 

a experiência grupal e unidade de uma jam, ao mesmo tempo em que procura preservar a 

imprevisibilidade, a invenção e as nucleações e tempos-experiências circunscritas dentro do 

todo maior.  
 
Nancy Stark Smith começou a desenvolver o Underscore no começo dos anos 1990. 
O score observa estados que ocorrem na prática do Contato Improvisação e práticas 
de dança improvisacionais e segue os estados de chegada, desenvolvimento e 
resolução que naturalmente tendem a ocorrer nas Jams de Contato Improvisação e 
também em outros contextos improvisacionais, dessa forma o nome sugere os 
fundamentos de nossa prática. [...] Nancy criou símbolos e nomes para descrever 
cada estágio do Underscore.  A pesquisa continua com cada prática e, assim, estes 
símbolos refletem uma representação imperfeita e não concluída que possui muito 
mais sutilezas e variações que podem ser encontradas na prática. 63  
(http://www.contactimprov.com/underscore1.html acessado em março de 2013). 

 

O sistema do underscore proposto por Nancy Stark Smith se atém principalmente 

ao aspecto de como as relações e estados de dança se formam e se desfazem no contexto de 

uma prática coletiva de Contato Improvisação, não tratando especificamente da gama de 

princípios de movimento e elementos técnicos envolvido na dança de Contato 

Improvisação, e é aqui que pondero que nas proposições de Rudolf Laban e seus 

desenvolvimentos posteriores a improvisação é tratada com um enfoque estrutural e 

analítico mais restritivo que no Contato Improvisação. Laban propõe que o movimento 

possa ser investigado e explorado na observância de quatro fatores de movimento que são 

matizados com amplas possibilidades entre duas atitudes polares, cada um: 

 

                                                
63 Nancy Stark Smith began developing the Underscore in the early nineties. The score observes states that 
occur in the practice of Contact Improvisation and improvisational dance practices and follows the stages of 
arrival, development, and resolution that naturally tend to occur at Contact Improv Jams as well as other 
improvisational contexts, hence the name suggests the underpinnings of our practice. […] Nancy has created 
symbols and names to describe each stage of the Underscore. The research continues with each practice, and 
so these symbols reflect an ongoing imperfect representation which has many more subtleties and variations 
that can be found in the doing. 
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Peso, Espaço, Tempo e Fluência são os fatores de movimento perante os quais a 
pessoa adota uma atitude definida. O conjunto das várias atitudes poderia ser o 
seguinte: 
- uma atitude relaxada ou uma atitude enérgica, quanto ao peso; 
- uma atitude linear ou uma atitude flexível, no espaço; 
- uma atitude curta ou uma atitude prolongada, frente ao tempo. 
- uma atitude liberta ou uma atitude controlada, em relação à fluência. 
Em todas as ações observamos uma combinação específica de vários destes oito 
elementos da movimentação. (LABAN, 1978, p. 114) 

 

 Poderíamos fazer uma analogia com a ideia e função da partitura para a música, que 

é um sistema de notação, isto é, registro de possibilidades de relações entre os sons que 

assim podem ser transmitidas e reproduzidas, ou podem permitir que músicos se 

relacionem improvisadamente numa mesma base de comunicação. Podemos dizer que as 

possibilidades deste sistema de notação musical alcançam todas as possibilidades de 

execução musical, como Laban, no que diz respeito ao movimento, argumenta a favor do 

sua sistematização. Ou podemos dizer que o sistema de notação musical delimita um 

determinado território de possibilidades para os sons, amplo que seja, mas finito, fora do 

qual elementos sonoros talvez sejam considerados desarmônicos, desafinados, feios. 

 Acredito que os artistas dedicados ao Contato Improvisação procuram estar alertas 

tanto às possibilidades quanto às restrições que quaisquer sistematizações desta dança 

podem trazer.  

  Assim, ainda que a ideia de fluxo no Contato Improvisação possa ser rastreada nas 

teorizações de Laban, é compreensível que sua conceituação e utilização nesta dança 

aconteçam com liberdade em relação à sua sistematização baseada nas possibilidades dos 

quatro fatores de movimento que destaca.  

 Mas, no contexto deste trabalho, é interessante reconhecer que a ideia de fluxo em 

Laban diz respeito à atitude observada em relação ao fator de movimento Fluência, nos 

seguintes termos: 
 
Consideramos mais atrás a propriedade básica do movimento, que é seu fluxo 
natural. E observamos então que, num de seus extremos, a fluência pode ser 
contínua, ou absolutamente parada. Agora que vamos tentar definir o fator de 
movimento-fluência, bem como seus elementos “livre” e “controlada”, devemos 
levar igualmente em consideração a sensação de fluir do movimento. Esta sensação 
se relaciona à facilidade de mudança, tal como a que ocorre no movimento de uma 
substância fluida. Quando vai sendo atenuada a sensação da continuidade do fluir, 
pode-se falar talvez de uma “pausa”, na qual percebemos ainda a continuidade, 
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embora já mais controlada. [...] Esta talvez seja uma concepção algo difícil. Poderá, 
contudo, ajudar se percebermos que a sensação de fluência, o sentimento de ser 
carregado, não cessa na pausa, sendo, porém, controlada ao extremo. (LABAN, 
1978, p. 124-125) 

  

 Neste capítulo estaremos precisamente tratando do argumento de que a ideia de 

fluxo no Contato Improvisação não deve ser tratada como sinônimo de facilidade e entrega 

incondicional ao encadeamento e condições de movimento a que o corpo está sujeito na 

dança. A ideia de fluxo que sustento neste trabalho trata de uma espécie de resistência da 

atenção sobre tal encadeamento e condições de movimento, ainda que seja uma atenção 

mais testemunha e menos interferente em termos de tomada de decisões.  

 Considerando a última citação, pode-se concluir que tal concepção de fluxo é 

coerente com a conceituação de Rudolf Laban.  

 

 

O fluxo e a atenção no Contato Improvisação. 

 

Fluxo no Contato Improvisação aponta para a continuidade dos movimentos que 

surgem como solução a cada momento da exploração tátil e de peso em que os dançarinos 

se empenham de forma improvisada, movimentos que não parecem ter grande dependência 

de decisões deliberadas por parte dos dançarinos. Por esta razão, fluxo é comumente 

entendido como facilidade e fluidez de movimento no Contato Improvisação. Em parte está 

certo. Entretanto, o Contato Improvisação precisa que este fluxo seja acompanhado de um 

estado de atenção eficiente, no mínimo por questões de segurança.   

Na perspectiva da enação*, que sustenta a ideia de atividade perceptiva que está 

sendo utilizada neste trabalho, a atenção já deve ser considerada uma ação do corpo, isto é, 

uma tomada de decisão em algum nível mais ou menos consciente. Ou seja, atenção é a 

organização do corpo de alguma forma, por força de circunstâncias ou objetivos, para lidar 

com algo. Entretanto, a atenção no fluxo da dança de Contato não traz o propósito de 

estender o raio de decisões ao ponto do controle excessivamente voluntário dos 

movimentos. A atenção aqui deve estar mais envolvida com o testemunho sobre o fluxo do 

que com o seu controle. Vejamos como isto é considerado pelo dançarino Daniel Lepkoff:  
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Contato Improvisação é uma maneira das pessoas aproximarem-se e interagirem em 
um nível puramente físico. Promover uma interação saudável é uma preocupação 
importante. Ao entrar numa dança deve-se estar pronto para engajar em um 
constante esforço de focalizar nas sensações físicas de movimento sujeito ao peso, 
ao equilíbrio e à imobilidade. Não é o ponto identificar por quaisquer processos de 
pensamento consciente o que as sensações são; você não precisa saber “que 
sensação física você está experimentando”, você precisa saber como focalizar com 
esforço constante. É a força e a pureza deste esforço que promoverá uma interação 
saudável ao dançar com outro. [...] A essência desta dança é a concentração e foco 
que o dançarino traz, é só através deste constante esforço que nossa dança 
continuará a existir. 64(LEPKOFF, 1997, p. 9) 

 

Este constante esforço no fluxo da dança de Contato poderia ser entendido como 

uma espécie de resistência ao próprio fluxo, uma resistência que não é, segundo Lepkoff, da 

ordem do esforço de reflexão, conceituação ou nomeação da experiência, mas é da ordem 

da atenção e testemunho. A este respeito, é interessante destacar que, para John Dewey, a 

consciência tem relação diretamente proporcional às resistências que o meio oferece, 

porque os movimentos da percepção aconteceriam sobre esta relação de resistência 

oferecida pelo ambiente aos impulsos e à existência do organismo. Nas palavras de Dewey: 
 
Um ambiente que fosse ininterruptamente favorável à realização imediata de nossas 
impulsões, em toda a parte, poria fim ao crescimento, tão certo quanto um meio 
sempre hostil seria irritante e destrutivo. Exortada o tempo todo em seu avanço, a 
impulsão seguiria seu curso sem pensar e ficaria alheia à emoção. É que não teria de 
responder por si em termos das coisas com que deparasse e, por isso mesmo, elas 
não se transformariam em objetos significativos. Sua única maneira de se 
conscientizar de sua natureza e suas metas é através dos obstáculos superados e dos 
recursos empregados; os recursos que não passam de recursos, desde o começo, são 
por demais semelhantes a uma impulsão, em um trajeto antecipadamente nivelado e 
facilitado, para permitir que haja uma consciência deles. Sem a resistência do meio, 
o eu também não se conscientiza de si; não teria sentimentos ou interesses, medo ou 
esperança, desapontamento ou júbilo. A mera oposição que frustra por completo 
cria irritação e raiva. Mas a resistência que invoca a reflexão gera curiosidade e 
empenho solícito e, ao ser superada e utilizada, resulta em uma alegria exultante. 
(DEWEY, 2010, p. 145-146) 

 

                                                
64 Contact Improvisation is a way for people to come together and interact on a purely physical level. 
Fostering a healthy interaction is the important concern. In coming to a dance one must be ready to engage 
in a constant effort to focus on the physical sensations of weighted movement, balance and stillness. It is not 
the issue to identify through any conscious thought process what the sensations are; you need not know “what 
physical sensations you are experiencing”, you must know how to focus with constant effort. It is the strength 
and purity of this effort which will foster a healthy interaction in dancing with another. […] The essence of 
this dancing is the concentration and focus one brings as a dancer, it is only through this constant effort that 
our dancing will continue to be.  
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Portanto, se concordarmos com este caminho de argumentação, a ideia de fluxo no 

Contato Improvisação precisa ser equacionada com a ideia de resistências ao fluxo, se eu 

estou interessado aqui na experiência daquele que está dançando. Isto parece estar coerente 

com a declaração do dançarino e professor Daniel Lepkoff, citada a pouco, de que “ao 

entrar numa dança deve-se estar pronto para engajar em um constante esforço de focalizar 

nas sensações físicas de movimento sujeito ao peso, ao equilíbrio e à imobilidade” 

(LEPKOFF, 1997, p. 9), ainda que os dançarinos não estejam na premência de controlar 

deliberadamente nem direcionar o fluxo de suas danças para objetivos pré-estabelecidos.  

Tal esforço constante de “saber”, ainda que não seja para “intervir”, parece tornar-se 

ainda mais importante se estou interessado em que a experiência do dançarino corresponda 

à premissa de caráter artístico-estético, que estabelecemos na linha das reflexões do filósofo 

John Dewey, no primeiro capítulo desta tese. Na citação seguinte, Dewey usa precisamente 

o termo fluxo para continuar expondo seu raciocínio sobre a experiência que surge na 

resistência entre organismo e meio: 
 
Há dois tipos de mundos possíveis em que a experiência estética não ocorreria. Em 
um mundo de mero fluxo [grifo meu], a mudança não seria cumulativa, não se 
moveria em direção a um desfecho. A estabilidade e o repouso não existiriam. Mas 
é igualmente verdadeiro que um mundo acabado, concluído, não teria traços de 
suspense e crise e não ofereceria oportunidades de resolução. Quando tudo já está 
completo, não há realização. Só contemplamos com prazer o Nirvana e uma bem-
aventurança celestial uniforme porque eles se projetam no pano de fundo de nosso 
mundo atual, feito de tensão e conflito. Pelo fato de o mundo real, este em que 
vivemos, ser uma combinação de movimento e culminação, de rupturas e 
reencontros, a experiência do ser vivo é passível de uma qualidade estética. O ser 
vivo perde e reestabelece repetidamente o equilíbrio com o meio circundante. O 
momento de passagem da perturbação para a harmonia é o de vida mais intensa. Em 
um mundo acabado, o sono e a vigília não poderiam ser distinguidos. Em um 
mundo totalmente perturbado, não seria possível lutar contra as circunstâncias. Em 
um mundo feito segundo os padrões do nosso, momentos de realização pontuam a 
experiência com intervalos ritmicamente desfrutados. (DEWEY, 2010, p. 79-80). 

 

A perda e o reestabelecimento contínuo do equilíbrio com o meio circundante, de 

que fala Dewey, é de diversas ordens. Está, por exemplo, na necessidade de em todo 

momento estabilizar informações sensoriais que bombardeiam o corpo, para reconhecer, 

perceber, mover-se, tomar decisões. Se o estado fosse de contínuo e imediato 

“entendimento”, não haveria justamente o suspense, a crise, a resolução, palavras que se 

destacam na citação acima. As rupturas e os reencontros, a dinâmica de tensão e realização 
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mencionada, são realçados justamente pelos momentos em que o fluxo desimpedido da 

vida é retido na experiência.       

Portanto, falamos de um fluxo de vida – neste caso específico, vida do corpo-pessoa 

que dança – sujeito a resultar num fluxo de percepção e experiência que é facultado pelas 

resistências que o ambiente oferece a este fluxo. E, seguindo a mesma lógica, se o 

dançarino-jogador de Contato Improvisação é instado a treinar uma ideia de fluxo de 

movimentos que reconheça e sublinhe o papel das resistências ao fluxo, esse dançarino 

estaria na trilha da intensificação da percepção e experiência, sua consciência estará 

repetidamente no “momento de passagem da perturbação para a harmonia [que] é o de vida 

mais intensa” (DEWEY, 2010, p. 79-80). 

John Dewey leva adiante estas reflexões acerca do embate entre o organismo e o 

ambiente, chamando a atenção para o fato de que a percepção e a experiência, notadamente 

a experiência artístico-estética, são intensificadas pela consciência das relações entre o agir 

e o sofrer a ação a cada instante: 
 

Ao manipularmos, tocamos e sentimos; ao olharmos, vemos; ao escutarmos, 
ouvimos. A mão se move com a agulha usada para gravar ou com o pincel. O olho 
acompanha e relata a consequência daquilo que é feito. Graças a essa ligação íntima, 
o fazer posterior é cumulativo, e não uma questão de capricho nem de rotina. Em 
uma enfática experiência artístico-estética, a relação é tão estreita que controla ao 
mesmo tempo o fazer e a percepção. Essa intimidade vital da ligação não pode ser 
alcançada quando apenas a mão e os olhos estão implicados. Quando ambos não 
agem como órgãos do ser total, existe apenas uma sequência mecânica de senso e 
movimento, como em um andar automático. (DEWEY, 2010, p. 130-131) 

 

Assim, nas suas teorizações, o destaque conferido por Dewey para o engajamento 

ativo da pessoa e do organismo integral na percepção, como apontado na citação acima, 

oferecem um território bastante promissor para refletirmos sobre possibilidades de 

intensificação da percepção na dança de Contato Improvisação, mesmo que o interesse, 

porventura, não esteja diretamente na experiência de cunho artístico-estético. Isso porque, 

para este pensador, a percepção é favorecida por um envolvimento do corpo com o 

ambiente que não é apenas sensorial-receptivo, mas também motor-ativo. Como foi dito, a 

percepção se constrói nas relações simultâneas do estar sujeito e do fazer.   
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Pôr a mão no fogo não é, necessariamente, ter uma experiência. A ação e sua 
consequência devem estar unidas na percepção. Essa relação é o que confere 
significado; apreendê-lo é o objetivo de toda compreensão. O âmbito e o conteúdo 
das relações medem o conteúdo significativo de uma experiência. [...] A experiência 
é limitada por todas as causas que interferem na percepção das relações entre o estar 
sujeito e o fazer. Pode haver interferência pelo excesso do fazer ou pelo excesso da 
receptividade daquilo a que se é submetido. O desequilíbrio em qualquer desses 
lados embota a percepção das relações e torna a experiência parcial e distorcida, 
com um significado escasso ou falso. (DEWEY, 2010, p. 122-123) 

 

Isto reporta imediatamente ao dinamismo básico de relação e comunicação física no 

Contato Improvisação. É necessário que os parceiros estejam simultaneamente ativos e 

receptivos em dar e receber estímulos, em conduzir e ser conduzido, em “fazer” e seguir a 

dança que se faz por si mesma no encontro. Esta é uma particularidade do treinamento 

especialmente interessante para a experiência do praticante.  

Como etapas intermediárias deste treinamento, é comum aplicarmos exercícios que 

demarquem claramente a distinção destes papéis. Entretanto, o desenvolvimento destes 

exercícios aponta sempre para o momento da dança em que os papéis são confundidos e em 

que o praticante, sobretudo o iniciante, se sente especialmente seduzido, surpreso e 

entusiasmado. É o estágio em que as relações estabelecidas entre os dançarinos, sugerem a 

experiência de um “terceiro” que emerge num dueto, um centro de decisões que não é nem 

um nem o outro dos parceiros, uma “presença” que pode chegar a parecer muito concreta 

para as pessoas envolvidas.  
 
Corpo não guia 
e  
corpo não é guiado. 
Existe mover-se, 
tornar-se parte de uma coisa maior, (complemento), 
algo 
vivo, com essência jovem e, autônoma, que  
não precisa parar, motivada pelo contato. 
                   nunca 
 
(documento de processo, curso intensivo ministrado em Cachoeira-BA, 16 a 18 de 

 novembro 2012, participante: Aline Brune). 
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O filósofo português José Gil, discutindo sobre a comunicação dos corpos no fluxo 

de movimentos no Contato Improvisação, fazendo referências diretas a reflexões 

publicadas de Steve Paxton, fala deste fenômeno que seria uma espécie de “osmose” 65 

entre os centros de decisão e origem de movimento que são cada um dos dançarinos: 
 
 
É quando o bailarino de CI entra no fluxo de movimento que transporta os dois 
corpos ao mesmo tempo, que o movimento “pega”: a corrente de movimento forma 
agora um continuum que vai de um corpo para o outro, que vai de uma para a outra 
consciência do corpo. [...] O corpo correspondente resulta da osmose entre os 
corpos dos dois bailarinos: os movimentos do “corpo” que agitam uma consciência 
(enquanto corpo de consciência) circulam num corpo novo composto dos 
movimentos combinados dos dois corpos em osmose. Cada um dos corpos se 
modificou devindo-outro: o outro corpo penetrou em cada um dos corpos, 
modificando as suas sensações, os seus ritmos, os seus gestos. (GIL, 2002, p. 122) 

 

 Nesta condição, o dançarino paradoxalmente se reconhece como agente ativo de 

movimentos que partem de uma consciência (corpo de consciência, na conceituação de José 

Gil) que não pode ser reconhecida como sua própria consciência. Ele se sente tanto 

dançando como “sendo dançado”.  

 Cynthia Novack, que além do trabalho teórico em antropologia desenvolvido sobre 

o Contato Improvisação era dançarina, depõe a respeito de seu treinamento inicial no 

Contato e a familiarização com a ideia de deixar-se conduzir pelo ponto de contato: 
 
Minha sensibilidade ao toque e ao peso me tornou capaz de responder a alterações 
sutis nas ações do meu parceiro. Eu então comecei a experimentar períodos de um 
fluxo sem esforço de movimentos, sem me sentir passiva e tampouco sentir-me 
ativamente no controle. A sensação de “ser guiada pelo ponto de contato” com meu 
parceiro ajustou-se para mim à descrição de “permitir que a dança aconteça”. 66. 
(NOVACK, 1990, p. 152) 

 

  

                                                
65 Osmose é um processo físico-químico de especial interesse em biologia para o estudo das células. Diz 
respeito ao fato de que moléculas de água atravessam membranas semipermeáveis estabelecendo, assim, um 
equilíbrio na concentração de água dos dois lados, independente dos elementos que estejam diluídos de um 
lado e de outro.   
 
66 My sensitivity to touch and weight made me responsive to subtle shifts in my partner´s actions. I then began 
to experience periods of an effortless flow of movement, not feeling passive, and yet not feeling actively in 
control either. The sensation of “being guided by the point of contact” with my partner fitted the description 
of “allowing the dance to happen” to me. 
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 O desenho abaixo (figura 3) surge como reflexão da dançarina no contexto de um 

treinamento de Contato Improvisação em que estivemos dedicados a “perceber a percepção 

do outro”. Ainda que a palavra ou conceito de “osmose” não tenha sido mencionado 

nenhuma vez, a figura representa bem a ideia de superfícies de contato que delimitam dois 

“sistemas” simbolizados pelas cores azuis e vermelhas, porém deixando que estes sistemas 

se interpenetrem de alguma forma, em vetores de força e movimento (simbolizados pelas 

setas), ou pelo intercâmbio (simbolizado pelas texturas das duas cores misturadas em 

ambos os lados) de substância, como seria o caso de uma condição de osmose entre células, 

ou de sensações, no caso de dançarinos em Contato. 
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Figura 3. Documento de processo. Workshop no II Encontro Travessias de Contato Improvisação de Ilha Bela, 
25 a 27 de janeiro de 2013, participante Fernanda Nicolazi.  
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 Desta forma, o Contato Improvisação estaria postulando uma questão muito 

interessante sobre “perspectiva” na experiência dos dançarinos: onde estão e quem são o eu, 

o outro e o nós da dança, isto é, a perspectiva em primeira, segunda ou terceira pessoas da 

experiência? Vejamos como Steve Paxton aborda a questão: 
 
Experiência é qualquer coisa de pessoal sobre o toque [esta reflexão de Paxton 
sobre Experiência é retirada de uma publicação dedicada ao tema do toque e da 
sexualidade no Contato Improvisação]. Inclui as impressões sensoriais e 
sentimentos sobre essas impressões. Pode incluir a história pessoal da pessoa, 
sentimentos sobre essa história, fantasias etc. É experiência e então a experiência 
desta experiência. E-ao quadrado [experiência ao quadrado, alusão matemática de 
calculo de potência, isto é, a experiência multiplicada por ela mesma]. Dois (de nós) 
objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, desta forma nós não 
podemos ter o mesmo ponto de vista. Experiência está baseada no nosso ponto de 
vista e nos sentimentos sobre aquilo que é observado. Esta experiência evolui para 
incluir não somente o evento, mas as reações e as novas atitudes na direção de 
memórias no tempo presente em curso. Pontos de vistas são carregados. Físicos têm 
pontos no espaço, poetas têm pontos de vista. Dançarinos têm ambos. Ok, pontos de 
vista são diferentes para cada pessoa. Porém se duas mentes estão focadas no 
mesmo fenômeno (toque, música, palavras), algo muito parecido com mutualidade 
da experiência ocorre. É como ter acesso à outra mente. Não é leitura da mente 
como nós imaginamos, nela nós não sabemos o que esta mente está sentindo; só que 
ela está sentindo, focada sobre o toque comum que está ocorrendo. Em outras 
palavras, dado que nossa experiência sensorial deriva de nosso ponto de vista, por 
meio de mutualidade nós temos uma experiência de outra ordem (E-ao quadrado 
mais E-ao quadrado). Nesta mutualidade, a velocidade de transmissão e 
retransmissão é veloz o suficiente para que seja impressa diretamente na nossa 
intenção e estimular nossos reflexos. Isto afeta o curso da dança sem que haja 
decisão consciente de nossa parte.67 (PAXTON, 2008, p. 128)  

 

 A ideia de mutualidade da experiência que Paxton sugere nesta exposição não pode 

deixar de ser considerada em relação aos objetivos desta pesquisa de investigar as 

                                                
67 Experience is everything personal about the touch; It includes the sensorial impressions, and feelings about 
those impressions. It may include one´s personal history, feelings about that history, fantasies, etc. It is 
experience, and then the experience of that experience. E-squared. Two (of us) objects cannot occupy the 
same space at the same time, so we can´t have the same point of view. Experience relies on our point of view, 
and the feelings about what is noticed. This experience evolves to include not only the event, but reactions 
and new attitudes toward memories in ongoing present time. Points of view are loaded. Physicists have points 
in space, poets have points of view. Dancers have both. Ok, points of view are different for each person. Yet if 
two minds are focused on the same phenomenon (touch, music, words) something very like mutuality of 
experience occurs. It is like having access to another mind. It is not mind-reading as we imagine, in  that we 
don´t know what that mind is feeling; only that it is feeling, focused upon the common touch which is 
occurring. In other words, granted our sensorial experience derives from our point of view, by means of 
mutuality we have an experience of another order (E-squared plus E-squared). In this mutuality, the speed of 
transmission and retransmission is swift enough to imprint directly on our intention and stimulate our 
reflexes. This affects the course of the dance without conscious decision on our part.    
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dimensões do privado e do compartilhado na experiência do dançarino enquanto dança 

Contato Improvisação.  

 O que a reflexão acima sugere não é apenas que duas pessoas estão mutuamente 

atentas às mesmas coisas e aos mesmos processos. O que há de relevante é que uma espécie 

de comunicação se estabelece através dessa atenção e desses envolvimentos mútuos sobre 

uma ação compartilhada através do toque. E que essa espécie de comunicação é capaz de se 

estabelecer “diretamente na nossa intenção e estimular nossos reflexos”, isto é, sem onerar 

nossa habilidade para “decisão consciente” e, ainda, se estende através de uma cadeia de 

experiência pessoal (a E-ao quadrado de cada um, a experiência da experiência, carregada 

de “história pessoal da pessoa, sentimentos sobre essa história, fantasias etc.”).  

 A forma como intenção e reflexos podem se relacionar no movimento é central em 

toda a investigação original do Contato Improvisação. É a estratégia investigada e utilizada 

para alcançar a “osmose” entre os parceiros, de que fala José Gil na citação destacada 

anteriormente, fenômeno em que “o bailarino de CI entra no fluxo de movimento que 

transporta os dois corpos ao mesmo tempo” (GIL, 2002, p. 122).  

 Nós podemos apontar exercícios específicos, entre os primeiros concebidos por 

Steve Paxton e seus colaboradores diretos, para treinar os dançarinos a dedicarem parte de 

sua atenção consciente para serem testemunhas mais do que agentes de suas danças.  De 

fato, tanto a última reflexão de Steve Paxton exposta aqui, como a citação do filósofo José 

Gil, são extraídas de contextos que fazem referência a um exercício ícone dos primórdios 

do Contato Improvisação, o exercício conhecido como Pequena Dança (Small Dance) e sua 

aplicação para duetos no exercício Cabeça-a-Cabeça (Head-to-Head).  São exercícios 

que oferecem um modelo para entrelaçar a intenção dos dançarinos com as competências 

de ação reflexa do corpo, e facultam uma especial percepção sobre “as relações entre o 

estar sujeito e o fazer”, para usar as palavras de John Dewey, também já citadas nesta seção 

(DEWEY, 2010, p. 122-123). 
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As pequenas danças. 

 

 

 Eis uma descrição apurada do exercício da pequena dança pelo próprio Steve 

Paxton, oferecida em uma entrevista à CBC Radio e posteriormente publicada na revista 

Contact Quaterly, em 1977:  

 
Bem, primeiro de tudo, é uma percepção razoavelmente fácil: tudo que você tem 
que fazer é ficar em pé e relaxar e em certo ponto você percebe que você relaxou 
tudo o que podia, mas que você ainda está de pé e neste estar de pé há uma 
quantidade considerável de mínimos movimentos...  o esqueleto sustentando você 
ereto mesmo você estando mentalmente relaxado. Agora neste preciso fato de que 
você esteja ordenando a si mesmo a relaxar e ainda continuar em pé – encontrando 
aquele limite em que você não poderia relaxar mais sem que caísse – você é 
colocado em contato com um esforço de sustentação básico que é constante no 
corpo e do qual você não precisa estar consciente. É estática de movimento de 
fundo que você apaga com atividades mais interessantes, ainda que esteja sempre lá 
sustentando você. Nós estamos tentando entrar em contato com estes tipos de forças 
primais no corpo e torná-las mais aparentes. Chame-a de “pequena dança”... Foi um 
nome escolhido principalmente porque é bem descritivo da situação e porque, 
enquanto você está empenhado em estar de pé e sentindo a “pequena dança”, você 
tem consciência de que você não está “fazendo” isto, ou seja, de certa forma, você 
está assistindo a você mesmo executar a ação [o verbo em inglês utilizado é “to 
perform” que, embora neste contexto seja mais apropriadamente traduzido como 
“executar uma ação”, traz implícito o sentido duplo de “performar” uma dança]; 
assistindo a seu corpo executar [to perform] suas funções. E sua mente não está 
descobrindo nada nem está procurando por quaisquer respostas ou sendo usada 
como um instrumento ativo, mas está sendo usada como uma lente para focalizar 
em certas percepções. 68 (PAXTON, 1997, p. 23). 

 

                                                
68 Well, first of all, it´s a fairly easy perception: all you have to do is stand up and then relax – you know – 
and at a certain point you realize that you´ve relaxed everything that you can relax but you´re still standing 
and in that standing is quite a lot of minute movement… the skeleton holding you upright even though you´re 
mentally relaxing. Now in that very fact of you ordering yourself to relax and yet continuing to stand – finding 
that limit to which you could no further relax without falling down –you´re put in touch with a basic 
sustaining effort that goes on constantly in the body, that you don´t have to be aware of. It´s background 
movement static – you know – that you blot out with your more interesting activities, yet it´s always there 
sustaining you. We´re trying to get in touch with these kinds of primal forces in the body and make them 
readily apparent. Call it the “small dance”… It was a name chosen largely because it´s quite descriptive of 
the situation and because while you´re doing the stand and feeling the “small dance” you´re aware that 
you´re not “doing” it, so, in a way, you´re watching yourself perform; watching your body perform its 
function. And your mind is not figuring anything out and not searching for any answers or being used as an 
active instrument but is being used as a lens to focus on certain perceptions.    
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O que é realçado, então, na percepção do dançarino instado a observar a sua 

pequena dança, é uma situação de oscilação e movimento ininterrupto composto de um 

grande conjunto de ajustes musculares reflexos que sustentam a posição de estar em pé em 

aparente imobilidade. O corpo, sem demanda a decisões conscientes, está simultaneamente 

agindo para estar de pé e sofrendo a ação da força gravitacional a que se sujeita ao agir 

desta forma. O dançarino está se esforçando para sustentar com igual firmeza a decisão de 

permanecer em pé e de relaxar o máximo que puder, ainda que as duas coisas pareçam 

propor desenvolvimentos completamente diferentes, como caminhar, correr etc., por um 

lado, e cair ou deitar, por outro. Músculos oscilam ininterruptamente entre contrações e 

distensões reflexas sem que se estabeleçam definitivamente em nenhum destes dois estados.  

Cabeça-a-Cabeça é o exercício da pequena dança aplicado a duetos. Mais uma vez, 

a descrição oferecida por Steve Paxton: 

 

Saber que se está tocando e sendo tocado é acoplado com a consciência de que o 
mesmo processo está acontecendo dentro da pessoa com quem se está dançando. 
Estes pressupostos são corporificados no Cabeça-a-Cabeça, um exercício dos 
primórdios do CI. Na superfície da cabeça de cada dançarino existe o ponto de 
toque para o qual eu direciono as suas consciências. [...] Através do ponto de toque 
no Cabeça-a-Cabeça, cada dançarino pode sentir a pequena dança da outra pessoa. 
Isto é observação direta e experiência da mente-movimento inconsciente do outro. 
Cada dançarino tem consciência de que sua pequena dança está sendo sentida pelo 
outro. Isto é uma conexão complexa que aparentemente tem múltiplos níveis 
(sensorial, mental e reflexiva), surgindo de duas cabeças que se tocam. É a 
introdução e o modelo para o toque em qualquer outra parte do corpo.69 (PAXTON, 
1997, p. 128). 

  

Nesta citação, Paxton chega a chamar de “inconsciente” o que na citação anterior foi 

mais cauteloso e chamou de movimentos que “dispensariam decisão consciente” do 

indivíduo.   É comum esta relativa indefinição de uso dos termos por Paxton a este respeito, 

o que se torna mais compreensível ao constarmos que o seu interesse está na observação 

                                                
69 Knowing that one is touching and being touched is coupled with the awareness that the same process is 
happening inside the person one is dancing with. These assumptions are embodied in Head-to-Head, an early 
CI exercise. On the surface of each dancer´s head there is the point of touch to which I directed the dancers´ 
awarenesses. […] Through the point of touch in Head-to-Head, each dancer can feel the small dance of the 
other person. This is direct observation and experience of the unconscious movement-mind of the other. Each 
dancer is aware that their small dance is being sensed by the other. It is a complex connection, seeming to be 
multilevel (sensorial, mental and reflexive), arising from two heads touching. It is the introduction and the 
model for touch elsewhere on the body.  
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“consciente” da operação de movimentos reflexos, os quais não necessitam tal consciência 

para operarem eficientemente.  

Entretanto, é esse uso ocasional do termo “inconsciente” para tratar das ações 

reflexas do corpo que permitem que o filósofo José Gil realce que, ao tomar a pequena 

dança e o exercício cabeça-a-cabeça como fundamento e modelo para o movimento e sua 

implicação com o toque, o Contato Improvisação é uma dança que possibilita a 

comunicação direta entre os inconscientes dos dançarinos, um processo para o qual, vimos, 

Gil usa a metáfora de “osmose”. 
 
A ideia de uma comunicação pelo tato resume-se no seguinte: quando há contato 
entre dois corpos, forma-se um corpo único tal que na consciência do corpo do 
bailarino ressoam os movimentos do corpo do seu par. Mas o que significa 
exatamente essa metáfora do “corpo único”?  Já temos uma ideia: como mostra 
Steve Paxton (Head-to-Head), a consciência impregna-se de um corpo cuja 
consciência, por sua vez, “recebeu” os movimentos (small dance) do outro corpo. 
De tal modo que é um corpo transformado, e em transformação contínua, que se 
aplica a consciência do corpo70 . A consciência escapa a si mesma, e deixa-se 
penetrar pelo inconsciente. Doravante, o movimento de cada corpo responde ao 
movimento do outro do mesmo modo que o movimento do braço de um só corpo 
responde ao movimento da perna. Os dois corpos formaram um corpo único graças 
à transmissão de movimentos inconscientes de um corpo à consciência do corpo do 
outro e, por esse meio, ao corpo do outro. É a consciência do corpo que abre o 
corpo do bailarino ao do seu par; e é a comunicação inconsciente do movimento 
(por osmose) que permite a criação de um fluxo único que atravessa os dois corpos 
ligando-os tão estreitamente que agem com a espontaneidade, a fluência, a lógica 
rigorosa dos gestos de um só corpo (quando cada um deles improvisa). (GIL, 2004, 
p. 116) 

 

Não é apenas o fato de buscar “fontes” de movimentos em ações reflexas do corpo 

ou nas “forças primais do corpo”, como diz Paxton na sua descrição da pequena dança, que 

permite que a ideia de “inconsciente” se insinue nas explicações. O fator velocidade 

também está destacado, a este respeito, quando Paxton declara que, “Nesta mutualidade, a 

velocidade de transmissão e retransmissão é veloz o suficiente para que seja impressa 

diretamente na nossa intenção e estimule nossos reflexos. Isto afeta o curso da dança sem 

que haja decisão consciente de nossa parte”.  (PAXTON, 2008, p. 128) 
                                                
70 “Consciência do corpo” nas reflexões de José Gil faz referência a sua ideia de que a consciência do 
dançarino se impregna e se constitui, no momento da dança, de uma grande quantidade de pequenas 
sensações e informações fragmentadas do corpo. Isto é, não se trata de voltar a consciência para o corpo, 
como a um objeto, ser um self que está na consciência do corpo físico pelo qual se identifica. Antes, na 
“consciência do corpo”, a consciência deixa de configurar-se como um self para se configurar como isto, um 
conjunto caleidoscópico de sensações e informações diretas do corpo. 
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As decisões podem não ser conscientes, podem inclusive se restringir aos 

movimentos da atenção, mas Steve Paxton insiste no esforço para que elas sejam 

percebidas, testemunhadas, que se reconheçam os “buracos” na atenção consciente do 

dançarino sobre sua dança e que se tente preenchê-los.  
 
Nós seríamos supridos com muitos exemplos de ação reflexa quando nós 
começamos improvisar em contato, mas eles poderiam ser de pouco uso para nós, 
porque a consciência pode facilmente desligar-se da experiência desses momentos 
reflexivos. Em outras palavras, nós podemos fazer algo sem “saber”. Isto preserva 
bem sucedidamente a integridade do corpo, mas não treina a consciência [grifo 
meu]; isto deixa um buraco no conhecimento da experiência. A consciência poderia 
aprender a ver estas lacunas de consciência? Ou, se não, poderia pelo menos 
aprender a observar a ação reflexa calmamente durante os momentos altamente 
adrenalizados? 71 (PAXTON, 1997, p. 257) 

 

 Tentar estar consciente às lacunas da própria consciência é uma meta cujo paradoxo 

pode ser comparado ao da meta de estar de pé ao mesmo tempo em que se busca o máximo 

de relaxamento, como no exercício original da pequena dança. Também aqui existe uma 

situação de oscilação e movimento ininterrupto em torno de um ponto de paradoxo: se há 

de fato uma lacuna de consciência, não há experiência de consciência alguma; se temos 

consciência da lacuna de consciência, então não há mais lacuna, porque a consciência está, 

então, se manifestando, ocupada de algo.  

A experiência estará então oscilando de um modo a outro, fazendo a pequena dança 

em torno de tal paradoxo. Como no caso da conhecida imagem vaso-rostos (figura 4), ainda 

que saibamos que os dois estão lá, ou percebemos o rosto, ou percebemos o vaso, nem que 

oscilemos em uma pequena (ou frenética) dança entre a percepção de um ou de outro. 

                                                
71 We would be provided with many examples of reflex action when we began improvising in contact, but they 
might be of little use to us, because the consciousness can easily turn off to the experience of these reflexive 
moments. In other words, we can do something without knowing it. This successfully preserves the integrity of 
the body but does not train the consciousness; it leaves a hole in the knowing of the experience. Could the 
consciousness learn to see these gaps of awareness? Or, if not, could it at least learn to observe reflexive 
action calmly during the highly adrenalized moments?  
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Figura 4. “Vaso de Rubin”. A imagem é parte de um conjunto de imagens que proporcionam ilusões de ótica 
desenvolvidas pelo psicólogo dinamarquês Edgar John Rubin (1886-1951). Muitas vezes é encontrada em 
textos sobre a Gestalt ou psicologia da forma. 
 

O que há de interesse nisto para esta pesquisa está insinuado no grifo que fiz na 

citação de Paxton, acima. Há um interesse em treinar a consciência. Ou, textualmente como 

na explicação da pequena dança oferecida por Paxton e anteriormente citada, treinar para 

atingir estados em que “sua mente não está descobrindo nada nem está procurando por 

quaisquer respostas ou sendo usada como um instrumento ativo, mas está sendo usada 

como uma lente para focalizar em certas percepções”. (PAXTON, 1997, p. 23). 

Da mesma forma, já destacamos a sugestão de John Dewey de que é especialmente 

promissor para a experiência artístico-estética treinar a “percepção das relações entre o 

estar sujeito e o fazer” (DEWEY, 2010, p. 123). Na minha atuação artística e educacional, 

que nos últimos anos esteve impregnada das inquietações e descobertas em favor da 

investigação que está sendo apresentada neste texto, eu elaboro apropriações do modelo 

oferecido pelo exercício original da pequena dança, com o fim de tratar esse treinamento.  

 Nestas apropriações, eu tenho desdobrado outros exercícios de pequenas danças, 

com alguns fins específicos. Um deles é como na pequena dança do exercício de Steve 

Paxton, isto é, visa observar e explorar ações reflexas do corpo. Outro motivo seria 

focalizar a mente para a percepção de alguma mutualidade de forças, ideias, ações ou 

vetores opostos que emergem em um terceiro intensificado ou inusitado, com o objetivo de 

flagrar alguma sensação similar àquela que José Gil chamou metaforicamente de “osmose” 

entre os parceiros de dança, em que ambos sentem que são tanto agentes quanto 
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testemunhas da dança em que estão envolvidos. Ainda outro motivo é desestabilizar e 

intensificar movimentos da percepção, como no experimento da imagem vaso-rostos e, com 

isso, possivelmente encontrar a trilha de intensificação da percepção que Dewey aponta 

como caminho da experiência artístico-estética.    

.  Tais exercícios, quando apresentados ao longo deste texto, serão identificados como 

exercícios de pequenas danças. Vou oferecer, imediatamente, um exemplo. O exercício da 

pequena dança de empurrar e ser empurrado, o qual é afim com o treino para a percepção 

simultânea das relações do estar sujeito e do fazer, de que fala Dewey.  

O exercício consistiria em refinar e tensionar a atenção ao ponto de nunca deixar 

que ela se estabeleça em uma coisa ou outra, isto é, nem na percepção de estar empurrando, 

nem na percepção de estar sendo empurrado, e tampouco, no equilíbrio que estancaria o 

movimento, a oscilação, a incerteza, a possibilidade do “vir a ser”. Por isso a imagem da 

pequena dança, pois surge um estado de oscilação e reconfiguração ininterrupta tanto do 

ato em si (empurrar versus ser empurrado) como da consciência do que está acontecendo. 

Surge, assim, um espaço de negociações em que podem operar decisões conscientes ou em 

que pode surgir a experiência reportada como um “terceiro” que decide, a sensação de 

“osmose”, para Gil, ou, parafraseando o dançarino e professor Martin Keogh, permite que 

as forças físicas guiem a improvisação, em vez de que a improvisação guie as forças físicas 

(KEOGH, 2008, p. 249). 

O documento de processo citado abaixo, que traz reflexões de uma dançarina no 

contexto de um dos meus cursos, é muito apropriado para observamos a aplicação destas 

ideias e deste exercício no treinamento de Contato Improvisação. 

 
A orientação, neste exercício, de perceber a si próprio na ideia de agir e sofrer ao mesmo 
tempo auxiliou-me não somente no objetivo que foi proposto, mas consequentemente, como 
se pudesse olhar o jogo de fora, pude enxergar um jogo mais equilibrado em termos de 
pergunta e resposta. E essa mesma ideia para mim tem a ver com ser suporte da dança do 
outro. Não no sentido de explorar o outro, mas fiquei mais a vontade para propor, pois de 
fato meu ímpeto ainda é muito movimento, porém isso me leva a me policiar tanto que 
muitas vezes nem proponho e nem consigo de fato escutar, permanecendo assim, num 
estado contínuo de movimento em latência. Hoje, com este exercício, ao invés de me 
colocar na escuta e no suporte do outro, consegui organicamente fazer do suporte do outro 
lugar de percepção do outro e de mim! 
 
(documento de processo, curso intensivo em Cachoeira-BA, 16 a 18 de novembro de 2012, 
participante: Gabriela Santana).  
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Assim, tal exercício de pequena dança é um recurso para estabelecer a percepção 

em um estado particularmente instável em que se evita o mero e “definitivo” 

reconhecimento de uma ação e, desta forma, refina-se a atenção nas relações do estar 

sujeito e do fazer, perseguindo o contexto de percepção intensificada de que fala Dewey.  
 
Mas receptividade não é passividade. Também ela é um processo composto por 
uma série de atos reativos que se acumulam em direção à realização objetiva. Caso 
contrário, não haveria percepção, mas reconhecimento. A diferença entre os dois é 
imensa. O reconhecimento é a percepção refreada antes de ter a possibilidade de se 
desenvolver livremente. No reconhecimento, existe o começo de um ato de 
percepção. Mas esse começo não é autorizado a servir ao desenvolvimento de uma 
percepção plena da coisa reconhecida. É detido no ponto em que serve a uma outra 
finalidade, como ao reconhecermos um homem na rua para cumprimentá-lo ou 
evitá-lo, e não para ver o que há nele. [...] Em grande parte de nossa interação com 
o que nos cerca, nós nos retraímos, ora por medo – nem que seja de gastar 
indevidamente nossa reserva de energia – ora por preocupação com outras questões 
– como no caso do reconhecimento. A percepção é um ato de saída da energia para 
receber, e não da retenção da energia. Para nos impregnarmos de uma matéria, 
primeiro temos de mergulhar nela. Quando somos apenas passivos diante de uma 
cena, ela nos domina e, por falta de atividade de resposta, não percebemos aquilo 
que nos pressiona. Temos de reunir energia e colocá-la em um tom receptivo para 
absorver. (DEWEY, 2010, p. 134,136) 

 

É importante ressaltar a data e o contexto destas reflexões de John Dewey para 

entender os termos com que desenvolve suas explicações, como o uso da palavra “energia”, 

por exemplo, que poderia soar, hoje em dia, como um conceito um tanto evasivo, senão que 

com insinuações metafísicas. “Energia” era a grande metáfora no final do século XIX e 

começo do século XX, termo quase onipresente na construção de pensamento nos mais 

diversos campos. Era a marca das revelações do átomo e da revolução industrial. 

Comparativamente, podemos pensar na ideia de “informação” como a grande metáfora no 

final do século XX e começo do século atual. Talvez, se Dewey estivesse escrevendo as 

reflexões acima hoje e não nos anos 1930, estaria usando o termo “informação” em vez de 

“energia” para guiar suas reflexões.  

O fato é que Dewey construía seu pensamento filosófico em íntima relação com os 

conhecimentos com que podia contar, então, no campo da biologia e da psicologia. Ele 
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ostensivamente se reconhece na tradição de pensamento de um dos pioneiros da psicologia, 

o estadunidense William James72.   

É importante reconhecer essa base “naturalizada” das reflexões filosóficas de John 

Dewey, inclusive as que dizem respeito ao campo do estético e a tópicos relativos à 

cognição, como o tema da percepção.  Entretanto, o mais interessante é reconhecer nas 

reflexões de Dewey, assim datadas e conformadas ao conhecimento de que podia dispor na 

época, a pertinência com determinados segmentos da investigação contemporânea no 

campo da cognição que são referências centrais na investigação apresentada nesta tese. A 

seguinte citação de Dewey, ainda sobre a distinção que ele faz entre a percepção e o mero 

reconhecimento, oferece flagrantes conexões com tais estudos contemporâneos em 

cognição: 
A percepção substitui o mero reconhecimento. Há um ato de reconstrução, e a 
consciência torna-se nova e viva. Esse ato de ver envolve a cooperação de 
elementos motores, embora eles permaneçam implícitos, em vez de se explicitarem, 
e envolve a cooperação de todas as ideias acumuladas que possam servir para 
completar a nova imagem em formação. O reconhecimento é fácil demais para 
despertar uma consciência vívida. Não há resistência suficiente entre o novo e o 
velho para assegurar a consciência da experiência vivida. (DEWEY, 2010, p. 135) 

 

Dentro do campo de estudos da cognição, os pesquisadores Francisco Varela (1993) 

e Alva Nöe (2004, 2009), os quais se dedicam cada qual a seu modo ao conceito de 

enação* que, no capítulo dois, vinculamos à premissa pela qual atribuímos à atividade 

perceptiva a condição de fundamento de importância central no Contato Improvisação, por 

meio de suas teorizações, compactuam com a relevância do papel ativo da percepção, isto é, 

a forma como a percepção não acontece em função da mera receptividade nos terminais 

sensoriais e sua posterior representação na matéria neuronal. A percepção seria constituída 

por ações motoras que acompanham a recepção sensorial, bem como pelo conhecimento 

sensório-motor acumulado pelo organismo.   
 
A ideia principal deste livro é que perceber é uma forma de ação. Percepção não é 
algo que nos acontece, ou que acontece em nós. Pense em uma pessoa cega 
tateando seu caminho por um espaço desordenado, percebendo tal espaço pelo 
toque, não de uma vez, mas através do tempo, habilidosamente experimentando e 
movendo. Este é ou pelo menos deveria ser nosso paradigma do que é perceber. O 

                                                
72 Filósofo de formação em medicina, William James (1842-1910) foi um dos fundadores da moderna 
psicologia. É também um dos principais formuladores da corrente filosófica conhecida como pragmatismo, a 
qual pertenceria também o filósofo John Dewey.  
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mundo se faz disponível para aquele que percebe através da interação e do 
movimento físico. Neste livro eu argumento que toda percepção é desta forma 
como o tocar: a experiência perceptual adquire conteúdo graças à nossa possessão 
de habilidades corporais. O que nós percebemos é determinado pelo que nós 
fazemos (ou o que nós sabemos como fazer); é determinado pelo que nós estamos 
prontos a fazer. 73 (NÖE, 2004, p. 1) 

  

Ao começar seu livro intitulado Ação na Percepção (Action in Perception, 2004) 

com estas palavras, Alva Nöe está de pronto posicionando-se em confronto com o 

paradigma pictórico da percepção em que a visão, em vez de o toque, é a metáfora principal. 

Neste paradigma, perceber é receber impressões mais ou menos passivamente e, de alguma 

forma, elaborar representações destas impressões no cérebro, o que seria análogo ao 

funcionamento de uma máquina fotográfica. Aqui, a eficiência perceptiva estaria na 

eficiência dos terminais sensoriais (as lentes da câmera fotográfica) e na eficiência da 

capacidade representativa do cérebro (a fotografia registrada). Neste paradigma, os corpos 

percebem para possivelmente agir.  

Num paradigma para a percepção que tenha o toque como principal metáfora, tal 

qual sustenta Nöe, a eficiência recai na exploração em que o corpo se engaja. Isto traz 

como consequência a perda de importância e deslocamento de questões relacionadas às 

possíveis capacidades e funções representativas do cérebro, além de acolher melhor a 

evidência das limitações dos terminais sensoriais do corpo74. Em outras palavras, abre-se a 

                                                
73 The main idea of this book is that perceiving is a way of acting. Perception is not something that happens to 
us, or in us. It is something we do. Think of a blind person tap-tapping his or her way around a cluttered 
space, perceiving that space by touch, not all at once, but through time, by skillful probing and movement. 
This is, or at least ought to be, our paradigm of what perceiving is. The world makes itself available to the 
perceiver trough physical movement and interaction. In this book I argue that all perception is touch-like in 
this way. Perceptual experience acquires content thanks to our possession of bodily skills. What we perceive 
is determined by what we do (or what we know how to do); it is determined by what we are ready to do. 
 
74 De fato, os olhos não poderiam ser comparados sequer com razoáveis lentes de câmeras fotográficas, se 
consideramos as deficiências da capacidade da retina em receber impressões de luz. Os receptores nervosos 
para cores da retina são relativamente poucos, sensíveis a pouquíssimas faixas de cor e concentrados no 
centro da retina; a retina possui um destacado “ponto cego” em sua superfície e a acuidade visual decai muito 
do centro para a periferia desta superfície, ou seja nossa capacidade de focalizar uma imagem é restrita a esta 
área central; a luz que alcança a retina é também obstruída por pequenos vasos sangüineos na íris e córnea; os 
olhos estão o tempo todo oscilando em pequenos e intensos movimentos espontâneos; as imagens de cada 
uma das retinas são ligeiramente diferentes e, se colocadas uma sobre a outra, o resultado seria uma imagem 
ligeiramente borrada ou desfocada.  Não obstante, o que percebemos em nossa experiência visual são imagens 
estáveis, unificadas, focadas, sem buracos ou obstruções, e com uma gama imensa de cores de relativa 
constância. Para o paradigma pictórico da percepção, sempre foi um problema especialmente desafiador 
explicar essa “capacidade de resolução” apesar de uma sensibilidade tão limitada dos olhos. Para a 
perspectiva da enação, para que a visão ocorra, não é necessário ter imagens no cérebro, porque não são os 
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possibilidade, que alguns investigadores como Varela e Nöe consideram com relevância em 

suas teorizações, de que para estudar os fenômenos da cognição não é preciso pensar em 

termos de um corpo que esteja no mundo empenhando em representá-lo para agir nele. 

Basta que o corpo seja do mundo e aja nele e, neste processo, a sua experiência perceptiva é 

construída.   

Nesta perspectiva, refletir sobre a percepção no Contato Improvisação torna-se 

especialmente interessante se considerarmos que, neste jogo-dança, a concentração e a 

referência central da movimentação se estabelecem no sentido do tato, antes que (e muito 

antes que) na imagem que está sendo construída para a apreciação visual.  
 
Contato Improvisação é uma forma de dança em dueto que cria um quadro para 
observar o funcionamento dos reflexos do corpo e nossas habilidades inatas de 
responder às não usuais circunstâncias físicas do toque de um parceiro e do piso em 
qualquer superfície do corpo.75 (LEPKOFF, 2008, p. 285) 

 
Isto é, o que se pretende tornar visível a quem, porventura, se interesse a assistir ao 

Contato Improvisação é a forma como reflexos do corpo e as circunstâncias da relação de 

contato físico pressionam os dançarinos a estarem envolvidos com soluções de movimento 

no tempo de suas danças.  Chama-se a atenção do espectador para o tato e os reflexos, antes 

que para o desenho dos corpos no espaço.   

Está aí a estratégia que esta proposição de investigação e prática de dança e 

movimento estabelece para investir na improvisação mesma: trazer para o primeiro plano 

da observação processos físicos que exigem ou conduzem ao estabelecimento de soluções 

no tempo presente do fluxo da dança. Talvez, a fruição visual dos corpos ao dançarem 

Contato Improvisação, em si mesma, não seria o suficiente para explicitar a improvisação. 

Para isso, seria necessário chamar a atenção – dos dançarinos e de um possível espectador – 

para as forças motrizes atuantes no fluxo do movimento de sua dança. 

                                                                                                                                               
olhos nem o cérebro “quem vê”, ainda que sejam participantes do processo. Quem vê é a “pessoa” com a 
integralidade de seus recursos e conhecimento sensório-motor.  
 
75 Daniel Lepkoff, um dos diretos colaboradores de Steve Paxton desde o “batismo” da prática nos anos 1970, 
publica esta definição em carta datada de 9 de julho de 2003, em resposta e contestação a um anúncio de 
atividades de Contato Improvisação em um evento intitulado Movement Research que ocorreu neste mesmo 
mês em Nova Iorque. A carta foi posteriormente publicada na revista Contact Quaterly, volume 29, edição de 
inverno/primavera e republicada em 2008 no livro que traz edições reunidas da revista, utilizado como 
referência aqui. O texto no original em inglês é: Contact Improvisation is a duet dance form that creates a 
frame for observing the functioning of the body´s reflexes and our innate abilities to respond to the unusual 
physical circunstances of the touch of a partner and the floor on any surface of the body.  
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Velocidade da atenção e vertigem.  

 

Steve Paxton destaca a importância do treinamento para que o Contato 

Improvisação se estabeleça na eficiência das ações reflexas do corpo, mas de uma forma 

em que a atenção consciente esteja muito presente, na seguinte reflexão: 
 
Porque consciência plena é tão importante para mim? Porque consciência pode ser 
sentida em mudança de acordo com o que experiencia. Se uma lacuna de 
consciência ocorre num momento crítico, nós perdemos uma oportunidade de 
aprender com aquele momento. Um apagão que dure frações de segundos durante 
um rolamento não é aceitável como plena consciência do rolamento e a lacuna 
permanecerá embutida no movimento como parte da sensação geral do movimento. 
Se a consciência permanece aberta durante estes momentos críticos, ela terá uma 
experiência deles e ampliará seus conceitos para ajustarem-se à nova experiência. 
Este quadro expandido se torna o novo chão para o movimento. 76(PAXTON, 1997, 
p. 257)  

 

Desta forma, o fluxo de movimentos na dinâmica de relação física entre os 

dançarinos no Contato Improvisação, que pode alcançar alta velocidade instada pela 

inteligência das habilidades reflexas do corpo, ainda que nos momentos mais adrenalizados, 

para parafrasear Steve Paxton, se relacionaria com a resistência oferecida pelo e ao esforço 

de “consciência plena” do que está acontecendo. 

“É necessário se mover na velocidade da atenção, caso contrário, nos movemos 

cegamente”, são palavras da dançarina e professora Nita Little, do grupo pioneiro do 

Contato Improvisação na década de 1970, que registrei na oportunidade de participar de 

seus workshops e cursos intensivos nos Festivais de Contato Improvisação de São Paulo, 

em 2011 e 2012.  

A elevada velocidade na dança pode ser um índice do uso e da confiança nas 

habilidades reflexas do corpo, bem como pode ser um caminho para desafiar a consciência 

plena do movimento. É possível que fosse um elemento enfaticamente utilizado nos 

                                                
76 Why is full consciousness so important to me? Because consciousness can be felt to change according to 
what it experiences. If a gap of consciousness occurs at a critical moment, we lose an opportunity to learn 
from the moment. A black-out lasting fractions of a second during a roll is not acceptable as full 
consciousness of the roll, and the gap will remain embedded in the movement as part of the over-all feeling of 
the movement. If consciousness stays open during these critical moments, it will have an experience of them, 
and will enlarge its concept to match the new experience. This expanded picture becomes the new ground for 
moving.  
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primórdios do Contato Improvisação, a julgar pelos registros visuais que há disponíveis. 

Entretanto, não se tornou uma necessidade absoluta no amadurecimento da prática nos anos 

seguintes. Podemos testemunhar danças bastante lentas e suaves e, ainda assim, 

identificarmos a ação e confiança nos reflexos. Estas são danças em que talvez possamos 

identificar com maior evidência o esforço na direção de consciência plena do movimento – 

sempre parafraseando Paxton – sem que seja pela via do excessivo comando da vontade 

sobre o movimento.  

Sem dúvida, há que se treinar. A alta velocidade no dueto de Contato Improvisação 

facilita que o dançarino seja arrastado por uma torrente de movimentos além do seu 

controle, ou seja, basta que cuide da segunda parte da “equação”, que seria se esforçar para 

manter a atenção plenamente consciente sobre a movimentação. Sem a alta velocidade, é 

necessário treinar também a primeira parte da “equação”, a parte do “não-saber”.  

Para tanto, proponho considerarmos outro dos exercícios de pequena dança, um em 

que o praticante é instado a mover-se oscilando entre saber e não saber, um espaço em que 

continuamente busca e desestabiliza a informação sensorial, ou emocional, ou 

proprioceptiva. Instruções para o dançarino neste exercício são tais como: “se você sabe o 

que está acontecendo em determinado momento da dança, faça ou permita outra coisa; se 

você sabe o que o parceiro sabe, provoque outra direção; esteja confortável em não saber 

sem, contudo, deixar de estar intensamente curioso”.  

O exercício convida a uma dinâmica contínua de desequilíbrio e retomada do 

equilíbrio em termos literais, ou seja, muscular-esquelético, como também em termos de 

raciocínio e sensações. Um estendido território de crise, suspense e resolução, para usar as 

palavras de Dewey. Um território vertiginoso de percepção e experiência, para retomarmos 

o conceito de vertigem que destacamos na aproximação do Contato Improvisação à teoria 

dos jogos de Roger Caillois, no terceiro capítulo desta tese.  

Para refletirmos sobre as dimensões do privado e do compartilhado na experiência 

do dançarino que dança o Contato Improvisação, estamos investigando o fluxo da 

percepção enriquecida na vertigem, de forma que a percepção seja intensificada na 

direção de experiências artístico-estéticas. 

Neste caminho, proponho que a fisicalidade do fluxo possa ser pensada como 

composta de três fatores: inércia, atrito e vertigem. Os dois primeiros são muito concretos e 
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mecânicos, bem no teor de outros estímulos e fatores amplamente acolhidos na 

investigação desde os primórdios do Contato, tais como a força gravitacional, a força-

momentum, aplicação de vetores, centros de massa etc.  

A vertigem surge rapidamente como consequência. Um exemplo é o treinamento em 

rolamentos e movimentos espiralados para facilitar o fluxo na dança. Rolar ou espiralar são 

movimentos estabelecidos em estruturas corporais arredondadas, pelo motivo óbvio de que 

o redondo rola e espirala com mais facilidade do que o angular e, como consequência, não 

machuca o corpo. Mas o rolamento e a espiral são, igualmente, direções de movimento que, 

uma vez estabelecidos, não se detêm em “esquinas” que exijam redirecionamento ou nova 

tomada de decisão. A consequência é que há uma tendência à aceleração e à exposição à 

vertigem orgânica. Se o atrito do ambiente, como a textura do solo ou corpo do parceiro, 

por exemplo, não é suficiente para conter espontaneamente a aceleração dentro da zona de 

conforto para o dançarino, o reflexo é de frear essa aceleração, ou seja, acionar o atrito 

voluntariamente.  

Ainda que estejamos considerando a vertigem de uma forma expandida através de 

suas metáforas, neste caso, estamos falando literalmente de vertigem, sobre a qual Steve 

Paxton também tece considerações ao discorrer sobre relações de consciência e reflexos: 
 
Tontura e náuseas são, eu acho, sinais de que nós alcançamos a fronteira destes dois 
aspectos de controle físico – consciente e reflexivo. Quando nós nos demoramos 
propositadamente na fronteira, nós nos tornamos nosso próprio experimento. Nós 
estamos sujeitando nossos reflexos a estímulos de forma que nossa consciência 
possa assisti-los saltar.77 (PAXTON, 1997, p. 257) 

  

É possível destacar outro exemplo ainda mais interessante desta presença dos três 

fatores – inércia, atrito e vertigem – na fisicalidade do fluxo, através de um exercício 

específico a que costumo recorrer no treinamento para o fluxo. Chamo de exercício da 

dança sem volta.  Consiste, precisamente, em dançar sem nunca voltar atrás pelo trajeto 

percorrido, seguir sempre na direção “para frente” do desenvolvimento do movimento. 

Como a água de um rio, que tem direção única, a direção (gravitacional) do mar. A água 

                                                
77 Dizziness and nauseas are, I think, signals that we have reached the borderland between these two aspects 
of physical control – conscious and reflexive. When we linger in the borderland on purpose, we become our 
own experiment. We are subjecting the reflexes to stimuli so our consciousness can watch them jump.  
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pode fazer rodeios, rodamoinhos, chocar-se e espirrar, mas nunca sobe de volta o leito do 

rio.  

 Porém, o corpo tem um reflexo instintivo de recuar ao deparar com um obstáculo ou 

uma informação desconhecida apresentada pelo ambiente. É recuar, seja para evitar o 

obstáculo ou para elaborar alguma forma de superá-lo, seja para evitar o risco de uma 

informação desconhecida ou para fortalecer a atenção na direção de entendê-la. Para 

seguirmos a direção do fluxo mais destemidamente, é necessário modularmos este reflexo 

de recuo, de voltar sobre os próprios passos ou a tendência de cair em qualquer espécie de 

“dois pra lá e dois pra cá” na dança. Isto exige, como consequência, que se busque outra 

espécie de segurança, similar ao rio que desenha contornos e rodamoinhos arredondados 

para continuar na certeza e confiança na força gravitacional, ainda que o trajeto adiante seja 

sempre o desconhecido, isto é, o ainda não percorrido.  

 Mais uma vez estamos às voltas com uma sensação vertiginosa. Mais uma vez é 

necessário estabelecer-se numa atenção e velocidade que garanta a eficiência e segurança 

dos movimentos, ainda que seja uma movimentação predominantemente instintiva e 

baseada em reflexos. Mais uma vez estamos num exercício de pequena dança de saber e 

não saber, do conhecido e do desconhecido, em que “há resistência suficiente entre o novo 

e o velho para assegurar a consciência da experiência vivida” (DEWEY, 2010, p. 135). 

 Então, talvez fosse possível imaginarmos uma “pequena dança” para o próprio 

fluxo em termos da sua direção de desenvolvimento. Algo que não seria um estado de 

hesitação (seguir ou recuar, estancar para redirecionar, paralisar etc.), mas um estado em 

que o fluxo está em várias direções de desenvolvimento possíveis, um lugar de possíveis 

escolhas e decisões, de percepção aguçada. A “pequena dança do fluxo” seria um 

interessante refinamento da ideia de fluxo na dança-jogo de Contato Improvisação. Seu 

treinamento não seria o exercício de um incondicional “sim” à direção e inércia do 

movimento, tampouco o “não” que estanca e hesita. É um estado de avivado, ágil, curioso 

e alerta “talvez” 78. Um estado que seria simultaneamente “ativo” e “receptivo” ao fluxo. 

                                                
78 Gratidão aos professores e dançarinos Claudia Roemmel, Guy Aloni, Tinu Hettich e Vanessa Cook, com a 
colaboração de quem rascunhei os primeiros indícios desta ideia, por ocasião da Residência Artística que 
estabelecemos na semana que antecedeu a realização do I EmComTato Festival de Contato Improvisação de 
Salvador (junho 2010).  
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 A este respeito, gosto muito da reflexão em desenho da figura 5, em que a dançarina 

consegue transmitir a sensação de fluxo e vertigem de minhas proposições na direção de um 

estado de presença na dança, tanto alerta quanto entregue.  

 
Figura 5. Documento de processo, curso intensivo em Cachoeira-BA, 16 a 18 de novembro de 2012, 
participante: Aline Dultra. A frase no corpo do desenho diz: “não é afogamento, muito menos engolimento 
(sic)”. 
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A queda de Alice 

 

Neste ponto, gostaria de finalizar este capítulo apresentando mais um exercício, que 

seria uma aplicação prática desta que poderia ser apenas uma teorização sedutora sobre a 

percepção. Chamo este exercício de A queda de Alice.  

O modelo básico deste exercício eu experimentei na aula de Brad Stoller (EUA) no 

Contactfestival Freiburg79, na Alemanha, no ano de 2010. Trata-se de um exercício em 

duetos em que um dos parceiros estará experimentando a queda e outro estará oferecendo 

um “chão” que recua indefinidamente.  

A pessoa que cairá se posta em pé relaxadamente com a concentração focalizada 

num ponto de contato nas suas costas oferecido pelas pontas dos dedos da mão do parceiro. 

Ao reconhecer o toque, é necessário muito sutilmente entregar peso neste ponto de contato, 

isto é, apoiar, de modo que o menor sinal de retirada ou resistência da mão possa ser 

percebido.  

 

 
Figura 6. Na imagem, Hugo Leonardo e Thaynã Mota. 

 

No momento em que a pessoa que oferecerá o “chão em recuo” tiver confiança na 

eficiência e sutileza da comunicação estabelecida neste discreto apoio, ela poderá decidir 

pelo momento de abrir os dedos para que o corpo do parceiro caia para ser apoiado na 

palma de sua mão. Esse ato em que os dedos atritam nas costas do parceiro numa direção 

de centro-periferia pode ser associado à imagem de um buraco que se abre nas costas.  

                                                
79 www.contactfestival.de  
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                                  Figura 7.  

 

Esse gesto é apenas a ignição da queda, e precisa ser treinado com bastante 

delicadeza e atenção. É importante que haja a sensação de uma pequena queda, ou seja, que 

a comunicação seja realmente eficiente no ponto de contato para que o parceiro de costas 

não antecipe a queda e nem deixe de perceber o “chão que se abre”, o que aconteceria se 

não estiver realmente apoiado, ainda que discretamente como sugerido. Também, se a mão 

for aberta muito rapidamente, a tendência é que o corpo daquele que está de costas acione 

um reflexo de sustentar a posição em pé, ou seja, recuperar-se do apoio que estabelecera no 

ponto de contato. A surpresa precisa ser cúmplice, é preciso almejar a instauração da 

sensação de vertigem da queda.  

De fato, a mecânica do exercício está no recuo da mão. A mão deve se abrir já 

recuando e deve continuar recuando continuamente, sem brusquidão e sem hesitação. O que 

quer dizer que se deve almejar mais um exercício de pequena dança aqui. É a “pequena 

dança” de sustentar e de ceder – chave do exercício – em que se está sustentando e cedendo 

simultânea e balanceadamente em torno de um ponto de neutralização de forças. 

O corpo tem um rico conhecimento sensório-motor do chão no sentido de estimativa 

de distâncias e ação da força gravitacional. Ao estabelecermos apoio na mão do parceiro, 

sabemos onde está o chão. Se a mão é retirada claramente também sabemos instintivamente 

onde está o chão, em que distância, em que situação de queda estamos e qual a avaliação de 

risco e sobrevivência. Mas quando a mão que oferece o ponto de contato não oferece a 

clareza se está suportando ou se está cedendo, ficamos sem estimativa do chão.   
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Para que o recuo da mão seja prolongado, o parceiro que oferece o ponto de contato 

pode caminhar para trás ou rodopiar sobre o seu próprio eixo como em um movimento de 

toureiro.  

 

 
Figura 8. Registro em imagens da aplicação do exercício “A queda de Alice” no curso intensivo em 
Cachoeira-BA, 16 a 18 de novembro de 2012. 
 

 

Também é importante que o parceiro que experimenta a queda encontre a pequena 

dança de entregar e sustentar o próprio peso na queda. Se entregar peso demais, ou chegará 

ao chão ou o parceiro será obrigado a sustentá-lo claramente com a mão. Se sustentar 

demais o próprio peso, perderá o contato com a mão que recua.  

A sensação de queda indefinida pode acontecer por apenas um rápido instante. É 

necessário muito treino para sustentar a sensação que surge deste fino equilíbrio de 

sustentar e ceder, da parte de um parceiro, aliado ao fino equilíbrio de entregar e sustentar o 

próprio peso da parte de outro parceiro.  

Entretanto, todas as vezes que apliquei este exercício em sala de aula, era 

indubitável o momento em que a sensação ocorria. Há manifestação de gritos, sorriso, susto, 

excitação, vertigem da queda.  



126 
 

Estamos como a Alice do conto de Lewis Carrol80, caindo num poço em que o 

fundo nunca chega. O curioso é que ao longo da queda, Alice alucina muitas coisas, tem 

vertiginosas sensações e visões. Ela está entrando no “País das Maravilhas”, em que sua 

experiência habitual do mundo estará muito desestabilizada. 

Os dois documentos de processo abaixo (figuras 9 e 10), são desenhos que 

dançarinos realizaram na extensão de suas experiências com A queda de Alice. No desenho 

da figura 9 aprecio particularmente as dimensões relativas da representação da queda, por 

um lado, como a espiral que toma quase todo o desenho, e do solo, por outro lado, como 

um pequeno globo terrestre que, por sua vez, reforça a imagem ao lado que parece insinuar 

que a queda é na verdade um voo. Acima de tudo, o desenho de um olho refere toda a 

imagem à percepção, antes que ao simples devaneio ou à fantasia. 

 

Figura 9. Documento de processo, curso intensivo em Cachoeira-BA, 16 a 18 de novembro de 2012, 
participante: Felipe Militão.  

                                                
80 Lewis Carroll é pseudônimo do britânico Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898) que, além de romancista 
e poeta, era também matemático. Sua obra “Alice no País das Maravilhas” (1865), aparentemente um livro 
para crianças, mas com muitos apelos a leitura de adultos, tornou-se célebre e é um clássico até os dias de 
hoje.  
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 Na figura 10, a espiral é presente mais uma vez e todo o desenho recusa linhas retas 

ou diretas. Entretanto, a representação parece indicar uma espécie de lugar de chegada para 

aquilo ou aquele que despencasse da espiral, um território que poderia ser dito “onírico”, à 

medida que apresenta formas definidas que, porém, são difíceis de estabilizar no 

reconhecimento e na percepção. 

 

 
Figura 10. Documento de processo, curso regular em Salvador-BA, 17 de agosto de 2011, participante: 
Santiago Harris.  

  

 O treinamento com este exercício tem o objetivo de familiarizar o dançarino com 

esta sensação e uma possível mecânica corporal para alcançá-la, para que seja possível 

construir a mesma sensação em qualquer momento da dança, nas relações de movimento 

compartilhado em dar e receber peso e superfície no Contato Improvisação.  
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V – PRESENÇA 

A Experiência do tempo presente.  
 

Os feiticeiros dizem que estamos dentro de uma bolha. É uma bolha em que 
somos colocados no momento de nosso nascimento. A princípio a bolha 

está aberta, mas depois começa a fechar-se até nos ter trancafiado dentro 
dela. Essa bolha é nossa percepção. Vivemos dentro dessa bolha toda a 
nossa vida. E o que presenciamos em suas paredes redondas é o nosso 

próprio reflexo. O que está refletido é nossa visão do mundo – disse ele – 
essa visão é uma primeira descrição, que nos é dada desde o momento de 

nosso nascimento até que toda a nossa atenção é apanhada por ela e a 
descrição se torna uma visão. 

 
(Carlos Castaneda – Porta para o Infinito) 

 

 

No capítulo anterior, avaliamos a ideia de fluxo como uma instância de 

convergência de um conjunto de fatores que articulam a investigação de movimento no 

Contato Improvisação. Entre estes fatores, temos a facilidade de movimentos, as forças 

físicas movendo a improvisação antes que a improvisação mova as forças físicas, a 

consciência e as lacunas de consciência, a percepção intensificada e as experiências 

artístico-estéticas. Neste capítulo, estaremos avaliando mais precisamente o fator 

temporalidade implicado naquela ideia de fluxo.  Antes que um fator a mais entre os que 

discutimos, é provável que o fator “temporalidade” seja melhor posicionado como 

subjacente a toda a ideia de fluxo que explicamos por meio daquele conjunto de fatores. 

Por temporalidade, quero indicar arranjos possíveis, entre as ideias de passado, 

presente e futuro, na experiência. Entre tais arranjos, a configuração de uma “linha do 

tempo” unidirecional passado-presente-futuro é aquela com que culturalmente estamos 

mais familiarizados. Veremos que tal configuração não é a mais apropriada para os 

objetivos desta investigação e que a prática de Contato Improvisação poderia propor e 

possibilitar a experiência de configurações alternativas para as quais é necessário um 

treinamento da percepção.  

 É evidente que refletir sobre movimento em termos de tempo (e espaço, díade 

inseparável) não é absolutamente nenhuma novidade.  Recordamos que Espaço e Tempo, 
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juntamente com o Peso e a Fluência, formam o conjunto de quatro fatores do movimento 

que, modulados cada um entre duas atitudes polares, oferecem a estrutura de oito elementos 

que, segundo Rudolf Laban (1978) pode ser utilizada para observar e investigar quaisquer 

práticas de movimento.  

 A atitude frente ao fator de movimento Fluência, que é estabelecida em alguma 

medida entre os extremos polares de controlada ou livre, confere a sua qualidade 

expressiva que é o conceito de Fluxo que, apesar de tratarmos no Contato Improvisação e 

nesta tese de maneira desvinculada do sistema Laban, já reconhecemos suas pertinências 

com este sistema. Agora, para tratar de tempo e espaço para discutirmos o estado de 

presença do dançarino no Contato Improvisação, é interessante ressaltar que, nas 

teorizações de Laban, cada combinação de dois fatores do movimento forma um estado 

expressivo do movimento e, no caso da combinação de Tempo e Espaço, o nome com que 

Laban (1978) batiza o estado expressivo resultante é Alerta.   

 A presença do dançarino no Contato Improvisação sobre a qual estaremos refletindo 

neste capítulo pode ser considerada uma espécie de estado de alerta em que é possível 

sublinhar aquilo que é específico do Contato Improvisação em termos de empenho, 

expectativa, experiência e compreensão dos dançarinos no que diz respeito à temporalidade. 

 Abaixo, a citação de Daniel Lepkoff é uma concisa e, em minha opinião, inspirada 

definição (entre as possíveis) do Contato Improvisação. Proponho que possamos basear 

nela as fundações de uma reflexão sobre tempo  no Contato Improvisação:        
 
No Contato Improvisação, a invenção do movimento surge através da interação das 
leis da física com a estrutura do corpo. A específica invenção de movimento em si 
mesma não necessariamente guarda o mais alto interesse ao observar um dueto de 
Contato Improvisação.  Contato Improvisação constrói uma circunstância formal 
em que se pode observar o processo individual de uma pessoa respondendo 
espontaneamente a circunstâncias físicas incomuns e surpreendentes. Este arranjo é 
uma expressão profundamente humana da história física, imaginação, particulares 
estratégias de sobrevivência e inteligência corporal do dançarino. 81  (LEPKOFF, 
2008, p. 203)  

  

                                                
81 In Contact Improvisation, movement invention arises through the interaction of the laws of physics with the 
living structure of the body. The specific movement invention itself does not necessarily hold the highest 
interest in observing a Contact Improvisation duet. Contact Improvisation constructs a formal setting in 
which to observe a person´s individual process of responding spontaneously to surprising and unusual 
physical circumstances.  This display is a deeply human expression of a dancer´s physical history, 
imagination, particular survival strategies, and body intelligence.  
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De pronto, Lepkoff desloca o “mais alto interesse” do movimento substantivado, 

isto é, o movimento como um algo construído, objetificado, delineado etc. Porque o convite 

não é para que o espectador (quando há) testemunhe a improvisação realizada, mas sim o 

ato de improvisar que, neste caso, se dá na “interação das leis da física com a estrutura do 

corpo” naquele preciso instante. 

Por outro lado, é para o dançarino e não necessariamente para uma possível 

audiência, que as circunstâncias físicas devem ser “incomuns e surpreendentes”, se o nosso 

interesse principal está em observar a forma com que ele, dançarino, está “respondendo 

espontaneamente” a elas, as circunstâncias. E a forma como tais circunstâncias podem se 

estabelecer como “incomuns e surpreendentes” sem, contudo, contrariar “leis da física” e 

da “estrutura do corpo”, é que o dançarino esteja enfrentando-as pela primeira vez, isto é, 

naquele instante presente. 

Entretanto, não basta que sejam circunstâncias que o dançarino esteja ali, naquele 

exato momento, manejando pela primeira vez, porque essas circunstâncias serão 

reconhecidas no contexto de uma bagagem estabelecida de “história física, imaginação, 

particulares estratégias de sobrevivência e inteligência corporal do dançarino”, ou seja, o 

contexto herdado por meio de muitos tempos presentes já passados. E, por último, uma vez 

que “este arranjo é uma expressão profundamente humana”, tal tempo presente em 

observação na improvisação diz respeito e responde a uma experiência. 

Esta sucinta análise da formulação de Daniel Lepkoff é o resumo do que será 

tratado neste quinto capítulo, que estará dedicado a refletir sobre o estado de presença em 

que se estabelecem dançarinos/jogadores do Contato Improvisação, especificamente neste 

contexto de uma aplicação desta dança/jogo estruturada no interesse pela vertigem de 

estados de percepção intensificados por constantes desestabilizações e reconfigurações, as 

quais são propiciadas pela improvisação compartilhada em estreita mutualidade física entre 

parceiros de dança.  
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Temporalidade esférica e cinestésica. 

 

Por estado de presença, refiro-me a algo mais do que poder oferecer as respostas e 

decisões as mais sincronizadas possíveis com o tempo presente dos acontecimentos no 

ambiente em que se move o dançarino improvisador. É necessário que isto seja 

suplementado pela habilidade de “saber que o faz”, de ter a experiência do jogo/dança, 

conforme estivemos discutindo experiência na perspectiva da filosofia estética de John 

Dewey (2010). 

O objetivo dessa investigação é refletir sobre o privado e compartilhado nessa 

experiência. Algo que, como vimos no capítulo anterior, possivelmente esteja relacionado 

com o que Steve Paxton chamou de mutualidade da experiência, ou a sensação de 

“osmose” apontada pelo filósofo José Gil (2004), ao discutir sua ideia de “consciência do 

corpo” tomando como referência o Contato Improvisação e as reflexões de Steve Paxton.  

Tais ideias de “mutualidade” e “osmose”, somada aos exercícios de pequenas 

danças também discutidos no capítulo anterior, permitem que eu proponha que a discussão 

a que este capítulo é dedicado - a respeito do fator temporalidade e estado de presença do 

dançarino no Contato Improvisação – tome como ponto de partida a seguinte ideia: o fluxo 

da experiência no Contato Improvisação permitiria uma espécie de pequena dança entre o 

privado e o compartilhado, isto é, entre as perspectivas em primeira, segunda e terceira 

pessoa. E esta pequena dança pode ser observada como justaposta a uma segunda, a saber: 

a pequena dança da temporalidade no “aqui e agora” do dançarino.    

Estivemos nos familiarizando com a insistência de John Dewey (2010) de que a 

experiência se constitui na percepção, e na proporção em que esta se distingue do “mero 

reconhecimento”. Entretanto, para este autor, a percepção se distingue do mero 

reconhecimento e se intensifica na experiência na medida em que realça as experiências 

passadas e as possibilidades de experiências futuras:  
 
O mero reconhecimento só ocorre quando estamos ocupados com outra coisa que 
não o objeto ou a pessoa reconhecidos. Assinala uma interrupção ou uma intenção 
de usar o que é reconhecido como um meio para algo diferente. Ver, perceber, é 
mais do que reconhecer. Não identifica algo presente em termos de um passado 
desvinculado dele mesmo. O passado se transpõe para o presente, expandindo e 
aprofundando o conteúdo deste último. Aí se ilustra a tradução da pura 
continuidade do tempo externo para a ordem e organização vitais da experiência. A 
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identificação acena e segue adiante. Ou então define um momento passageiro 
isolado, marca na experiência um ponto morto que é meramente preenchido. O grau 
em que o processo de viver um dia ou uma hora quaisquer reduz-se a rotular 
situações, eventos e objetos como “tais e quais” em mera sucessão assinala a 
cessação da vida como uma experiência consciente. As continuidades percebidas 
em uma forma individual e distinta são a essência desta última. (DEWEY, 2010, p. 
91-92) 

 

Portanto, uma vez que estamos interessados em refletir sobre a experiência 

intensificada do dançarino no Contato Improvisação, para continuarmos apoiados nas 

reflexões de Dewey, será necessário considerar como a perspectiva de experiências 

passadas e futuras se relacionam com a atenção e respostas articuladas e espontâneas “a 

circunstâncias físicas incomuns e surpreendentes” (LEPKOFF, 2008, p. 203) do instante 

presente em fluxo no jogo-dança. 

Assim, é preciso entender como a presença, que seria objetivo para o dançarino de 

Contato Improvisação, não obstante seja um estado de concentração ao aqui e agora, deve 

configurar a experiência - intensificada “no presente” - das continuidades do tempo 

percebidas. Ou seja, não se trataria da experiência de um “momento passageiro isolado”, 

mas antes da “ordem e organização vitais da experiência” (DEWEY, 2010, p.91).     

Encontramos em publicação de Martin Keogh, professor e dançarino de extenso 

histórico na comunidade de prática do Contato Improvisação, já citado no capítulo anterior, 

uma interessante proposição, em sala de aula, para a percepção do tempo como uma esfera 

que envolve o presente, o qual se estabelece em algum ponto e profundidade que demarca o 

dentro e o fora no corpo: 
 
A maior parte das pessoas “vê” o tempo movendo-se em uma direção. A nossa 
frente está o futuro; atrás de nós o passado. Nós ouvimos frases como “Isto ficou 
para trás agora” e “Veremos o que está adiante”. Eu sinto que está visão do tempo 
comumente sustentada tem um efeito na nossa dança. Faz nosso movimento mais 
linear e simétrico, e menos esférico e multifacetado. Eu sugeri à turma a imagem de 
que o tempo chega até nós de cada direção, da esfera inteira ao mesmo tempo, e 
desaparece no passado dentro de nós. Tempo nos envolve – nós somos 
consumidores do tempo; nós o ingerimos. Nós usamos esta imagem de tempo 
proveniente de todas as direções, como forma de meditar sobre o limiar dentro de 
nós em que o tempo atravessa a partir do futuro, a partir do exterior, para o passado, 
no interior. Nós “sentamos” na margem do tempo. Esta ligeira mudança na nossa 
visão do tempo de linear para esférica teve o efeito de mudar nossa percepção do 
tempo de visual para cinestésica. Ao passo que nós meditamos na passagem do 
tempo, nós jogamos em colocar o limiar onde o tempo passa para o passado no 
cérebro, no coração, na barriga, na virilha e na pele. Nós nos fizemos porosos ao 
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tempo, sentindo-o conforme ele passava para dentro de nós.82 (KEOGH, 2008, p. 
241) 

 

Nesta imagem oferecida por Keogh, a percepção do tempo é apresentada como uma 

espécie de horizonte de possibilidades (futuros em potencial) de movimento em que o 

dançarino está localizado, no aqui e agora, “absorvendo tempo” no seu corpo, por meio e 

forma dos movimentos pelos quais “passa” em sua experiência e presença.  

Poderíamos dizer que a imagem é metafórica. Mas, talvez não seja metafórica no 

sentido de imagem poética que seria, na linguagem, apontar algo por palavras tiradas de 

outros contextos, carreando associações interessantes. A imagem do tempo oferecida por 

Keogh pode ser coerente com o entendimento de metáforas conceituais, no sentido de 

teorias como as do linguista George Lakoff e do filósofo Mark Johnson. Em suas 

teorizações, apresentadas detalhadamente no livro Philosophy in the Flesh (1999), tais 

autores buscam nas atividades sensório-motoras as quais os corpos estão submetidos, desde 

sempre, os processos pelos quais os domínios complexos da vida mental - linguagem, 

conceituações, imaginação etc. - são desenvolvidos, elaborados e fomentados. 

 Nesta perspectiva entende-se que as coisas e atividades com as quais os nossos 

corpos se engajam reforçam estruturas de pensamento e visão de mundo nesses mesmos 

corpos. Isso é apresentado por Lakoff e Johnson como processos metafóricos elaborados 

pelo corpo nas suas interfaces com o ambiente: 
 
Nossa vida mental subjetiva é enorme em escopo e riqueza. Nós fazemos 
julgamentos subjetivos sobre coisas tão abstratas quanto importância, similaridade, 
dificuldade e moralidade, e nós temos experiências subjetivas de desejo, afeição, 
intimidade e realização. Ainda que tão rico quanto essas experiências sejam, muito 
da forma com que nós as conceituamos, raciocinamos sobre elas e as visualizamos 
vem de outros domínios de experiência. Estes outros domínios são na maior parte 
domínios sensório-motores, como quando nós conceituamos entender uma ideia 

                                                
82 Most people “see” time as moving in a direction. In front of us is the future; behind us is the past. We hear 
phrases like “That is behind us now” and “We will see what lies ahead”. I feel that this commonly held 
“view” of time has an effect on our dancing. It makes our movement more linear and symmetrical and less 
spherical and multifaceted. I suggested to the class the image that time comes at us from every direction, from 
the entire sphere all at once, and disappears into the past inside us. Time surround us – we are consumers of 
time; we ingest it.   We used this image of time coming from every direction as a way to meditate on the 
threshold inside us, where time crosses over from the future, from the outside, to the past, on the inside. We 
“sit” at the cusp of time. This slight change in our view of time from linear to spherical had the effect of 
changing our perception of time from visual to kinesthetic. As we meditated on the passing of time, we played 
with putting the threshold where time passes into the past in the brain, in the heart, in the belly, in the groin, 
and at the skin. We made ourselves porous to time, feeling it as it passed into us.  
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(experiência subjetiva) em termos de agarrar um objeto (experiência sensório-
motora) e falhar em entender uma ideia como tê-la passando direto por nós ou 
acima de nossas cabeças. O mecanismo cognitivo para tal conceituação é a metáfora 
conceitual, que nos permite usar a lógica física de agarrar para raciocinar sobre 
entender. 83(LAKOFF/JOHNSON, 1999, p. 45) 

   

Exatamente no livro citado, em capítulo dedicado a analisar metáforas conceituais 

que estruturam nosso entendimento do tempo, Lakoff e Johnson discutem que uma visão do 

“tempo linear”, tal qual Martin Keogh aponta, uma em que o passado “fica para trás” e o 

futuro “desdobra-se a nossa frente”, é explicada pelo tipo de corpos que temos, com olhos 

na parte anterior, e ímpeto mais imediato de movimento voltado para a direção do olhar, 

isto é, para frente, ocasionando que as coisas tendam a desaparecer do nosso campo visual, 

em fluxo contínuo, para trás de nossos corpos. E uma série de inferências a partir disto 

como, por exemplo, de que voltar o corpo para trás ou voltar sobre os próprios passos é 

rever o já visto e que é caminhando para frente que há maior probabilidade de encontrar 

novas experiências.  

O ponto extensamente discutido por Lakoff e Johnson é de que tais inferências não 

são, necessariamente, formas de raciocinar sobre o tempo em que poderíamos nos 

empenhar. Tais inferências já estariam incorporadas no próprio conceito de tempo. Elas são 

constitutivas do conceito, ou seja, pensar “tempo” já seria pensar esse tipo de atividade 

sensório-motora que permitiu tal conceituação.  

Certos conceitos muito presentes na nossa experiência tenderiam a ser “universais”, 

porque as constituições físicas e de movimento dos seres humanos tendem a ser muito 

similares em qualquer parte. Mas fatores ambientais e culturais também têm seu papel na 

constituição das metáforas conceituais pelas quais entendemos o mundo e a experiência, 

uma vez que tais fatores também influem na nossa atividade sensório-motora cotidiana.  

No capítulo de seu livro em que dedicam às metáforas conceituais para o tempo, 

Lakoff e Johnson (1999, p. 141) citam a interessante exceção da linguagem Aymara, de um 

                                                
83 Our subjective mental life is enormous in scope and richness. We make subjective judgments about such 
abstract things as importance, similarity, difficulty, and morality, and we have subjective experiences of 
desire, affection, intimacy, and achievement. Yet, as rich as these experiences are, much of the way we 
conceptualize them, reason about them, and visualize them comes from other domains of experience. These 
other domains are mostly sensorimotor domains, as when we conceptualize understanding and idea 
(subjective experience) in terms of grasping an object (sensorimotor experience) and failing to understand an 
idea as having it go right by us or over our heads. The cognitive mechanism for such conceptualizations is 
conceptual metaphor, which allows us to use the physical logic of grasping to reason about understanding.  
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povo nativo chileno dos Andes, em que o passado está à frente e o futuro é que é “deixado 

para trás”. Os autores observam nas explicações e linguagem das pessoas desta tribo que, 

para eles, a experiência sensório-motora significativa para a sua construção do conceito de 

tempo é de que à nossa frente está o que se pode ver, e o que se pode ver é o conhecido, e o 

conhecido é o já vivido. Por outro lado, da mesma forma que não enxergamos na direção 

das nossas costas, o futuro se esconde das nossas vistas e, desta forma, do nosso 

conhecimento (mais uma vez por metáfora conceitual em que “ver” é “conhecer”).  

Assim, a imagem oferecida pelo dançarino e professor Martin Keogh, de 

temporalidade esférica e cinestésica em que o futuro está em todas as direções possíveis de 

movimento e o passado é “ingerido” para dentro do corpo, poderia ser uma forma de 

construir pela atividade sensório-motora do corpo uma conceituação alternativa que permita 

que o tempo seja “visto” conforme tal imagem, na experiência.  

No desenho abaixo (figura 11), documento de processo criativo em que trabalhamos 

sobre a sensação da temporalidade em termos da experiência do movimento no Contato 

Improvisação, o dançarino parece reconhecer a sua experiência da temporalidade como 

uma em que a “linha do tempo” se configura como um “emaranhado de presença”, 

simbolizado pela frase “aqui é onde me encontro” indicando como um ponto em uma das 

margens do papel de desenho. A representação traz também, em palavras, indícios dos 

conceitos implicados de fluxo e mutualidade da experiência. 
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Figura 11. Documento de processo, curso intensivo em Cachoeira-BA, 16 a 18 de novembro de 2012, 
participante: Rwolf Kindle.  
 

De fato, não encontramos nenhuma conceituação similar para a temporalidade, nas 

diversas culturas do planeta, para depor a favor desta hipótese. Mas, também não temos 

notícia de algum nicho cultural específico em que as pessoas estejam cotidianamente 

submetendo seus corpos a “passar o tempo” em tão intensa movimentação em todas as 

direções e eixos, com destacada concentração nas superfícies e texturas de contato que 

sugerem o que é o dentro e o fora do corpo, como no Contato Improvisação.  

 De fato, a concepção de um tempo linear parece suportar a experiência de que os 

eventos se sucedem um após o outro e uma forma de desdobrarmos o pensamento sobre 

eles, da mesma forma, linearmente. Mas, como destaca a dançarina e professora Nita Little, 

“como movedores nós sabemos que o pensamento linear é problemático para o corpo 

porque seu processamento ponto a ponto limita a percepção, diminui a consciência e é 
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basicamente muito lento para a imensa quantidade de informação disponível em outros 

formatos de ação disponíveis para a mente”. 84 (LITTLE, 2008). 

 Little chama a atenção para o fato de que tal formato de ação para a mente, baseado 

em um processamento ponto a ponto dos acontecimentos, é conveniente para as nossas 

faculdades de linguagem verbal. Entretanto, na dança, evidentemente o corpomente não 

precisa operar em termos e modos de linguagem verbal: 
Existe uma alternativa que eu refiro como um processamento “multidimensional”, 
mente “aberta” ou “integral”. É uma lógica que trabalha em formas integrais da 
experiência, campos de consciência, mais similares a “estados de ser” do que o 
processamento ponto a ponto que é tão conveniente para a linguagem verbal. A 
mente integral atua no corpo tanto como no completo campo de consciência que 
engloba o corpo e seu ambiente. De fato, é inseparável dele. 85 (LITTLE, 2008) 

 

 Estamos observando como uma determinada concepção do tempo, a da linha do 

tempo passado-presente-futuro está vinculada a uma específica forma de atividade do 

pensamento que, por sua vez, está vinculada ao uso de uma capacidade linguística verbal e 

a uma forma de condicionar percepções e a experiência, inclusive do próprio tempo assim 

concebido.  

 O que estamos discutindo nesta tese é precisamente como uma determinada 

atividade de dança, o Contato Improvisação, pode reconfigurar esta formatação para a 

atividade corpomenteambiente.   
 

Da mesma maneira que uma forma tridimensional está para uma linha, assim está o 
processamento multidimensional para a atividade cerebral do nosso pensamento 
linear cotidiano em termos da quantidade de informação que a mente “integral” 
pode conter. Este tipo de mente pode configurar uma teia de conexões simultâneas 
resultando em “formas” da mente. Elas são infinitas em número e caráter, sejam 
individualizadas ou em interação como quando um grupo completo de dançarinos 
tem um elevado senso de “presença” uns com os outros. 86 (LITTLE, 2008) 

                                                
84 As movers we know that linear thinking is problematic to the body because its point by point processing 
limits perception, diminishes awareness, and is basically too slow for the huge amounts of information 
available in other action formats of the mind. 
 
85 There is another alternative that I refer to as “multi-dimensional” processing, “open” or “whole” mind. It 
is a logic that works in whole forms of experience, fields of awareness, more similar to “being states” than to 
the point by point processing that is so convenient to verbal language. Whole mind acts within the body as 
well as in the whole field of awareness that encompasses the body and its surroundings. In fact it is 
inseparable from it.   
 
86 As a three dimensional shape is to a line, so is multi-dimensional processing to our normal everyday brain 
based linear thinking in terms of the amount of information the “whole” mind can contain. This kind of mind 
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 Assim como para Nita Little, este trabalho trata da exploração de “formatos para a 

mente” que o Contato Improvisação pode propiciar ao dançarino, principalmente no que diz 

respeito a sua característica de atividade de movimento intensamente compartilhada, uma 

condição propicia para compreender e observar a “mente” não somente para além da 

atividade cerebral, mas também para além do próprio corpo, alcançando o ambiente e até 

mesmo o outro e sua experiência.  

 

 

O self nas margens do tempo. 

 

 

“Nós ‘sentamos’ na margem do tempo” são palavras de Martin Keogh na citação em 

que destacamos a sua proposição de uma percepção do tempo em que o limiar entre o 

futuro (enquanto possibilidades de movimento) e o passado é estabelecido no limiar do fora 

e dentro do corpo. Isto seria coerente com a concentração e ênfase sobre o sentido do tato 

estabelecida na dança de Contato Improvisação. É, assim, na pele, que o dançarino está se 

encontrando “presente” por meio da vivência de sua percepção. É nas negociações 

estabelecidas nesse limiar que poderá estar ocorrendo a pequena dança de sua experiência 

entre o privado e compartilhado, entre as perspectivas de primeira, segunda e terceira 

pessoa. Desta forma estaríamos observando a justaposição desta pequena dança à outra que 

diz respeito à experiência da temporalidade. 

Esta perspectiva em que a pessoa se reconhece presente (ou “existente”) por meio 

de uma experiência é endereçada como a consciência ou o self *, em campos como as 

neurociências e a filosofia da mente.   Irei propor, neste ponto, um caminho de referências 

nesse campo que possa ajudar-nos a entender passado-presente-futuro na constituição 

daquele que, parafraseando Keogh (2008, p. 241), “senta na margem do tempo”, isto é, do 

self, observado na experiência da dança de Contato Improvisação, ou como diz Nita Little a 

respeito do seu interesse sobre self e consciência no contexto desta dança, “por consciência, 

                                                                                                                                               
can cast a web of simultaneous connections forming “shapes” of mind. They are infinite in number and 
character, either individualized or interacting as when a whole group of dancers have a heightened sense of 
“presence” with one another. 
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eu chamo a capacidade desenvolvida que eu referencio como a arte da experiência” 87 

(LITTLE, 2008). Para tanto, será necessário nos dedicarmos a entender o papel chave que a 

conceituação de memória ocupa nas teorizações sobre o self que iremos considerar. 

 A propósito, o tema da memória é, desde sempre, relevante para qualquer 

investigação da improvisação, uma vez que a memória está implicada nos hábitos do 

improvisador, em sua habilidade de saber repetir e saber evitar a repetição, de saber 

reconhecer a inovação e informação nova etc. E, especificamente, no que diz respeito a esta 

pesquisa, precisamos entender como o vivido anteriormente (tempo passado) atua ou não 

nesta experiência, uma vez que estamos considerando a presença do dançarino de Contato 

Improvisação, em termos de temporalidade, isto é, de arranjos possíveis com respeito à 

percepção de passado, presente e futuro na experiência do “aqui e agora” em que dança.  

Por ocasião do meu livro Poética da Oportunidade (2009), trabalhei sobre 

referências ao trabalho do neurocientista português Antonio Damásio (1996, 2000, 2004) 

para desenvolver ideias que diziam respeito ao que ali foi tratado sobre o dançarino às 

voltas com a premência de tomar decisões engajado com as demandas e um estado de 

tempo presente.  

 Naquele livro, recorri aos artistas diretamente envolvidos com a improvisação na 

dança para ouvi-los em seus próprios termos, procurando descobrir as razões pelas quais 

suas explicações assumem os termos que assumem, ao passo que buscava propor, quando 

necessário, outros termos que pudessem configurar explicações mais efetivas e coerentes 

com os referenciais teóricos em neurociências e biologia com os quais já trabalhava.  

 Particularmente na terceira parte do livro, apresento reflexões sobre a recorrência de 

declarações de improvisadores que, em diversas formas, dizem ser preferível um estado 

mais atento às sensações e aos sentimentos do que um estado racional e reflexivo para 

improvisarem melhor.  Aponto, então, a evidência de concepções que encontramos 

dificuldades em sustentar na perspectiva de estudos contemporâneos em cognição que 

foram utilizados naquele livro, e que também são utilizados nesta tese, no que diz respeito 

aos vínculos entre sensações, emoções, sentimentos, pensamento, racionalidade que 

configuram a experiência do si mesmo na experiência do mundo (corpo-ambiente). O meu 

argumento é que os dançarinos separam, em sua explicação, corpo e vida mental quando, 

                                                
87 for the sake of consciousness, I call the developed capability I reference, “the art of experience”. 
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na realidade, estariam apontando para outra distinção, que seria: por um lado, quando estão 

intensamente concentrados no tempo presente e, por outro lado, quando estão engajados 

com estados de planejamento, os quais envolvem maior efetividade de estruturas de 

memória (passado) e de faculdades antecipatórias (futuro). 

 Se, para demonstrar este argumento, naquela ocasião trouxe a referência das ideias 

sobre self e consciência de Antonio Damásio, agora, para aprofundarmos nas reflexões 

sobre o estado de presença do dançarino de Contato Improvisação, suas relações com a 

continuidade do tempo passado-presente-futuro e uma possível permeabilidade ao “outro” 

na sua experiência e self, vou reapresentar sumariamente aquelas ideias de Damásio 

aproximando-as e contrapondo-as a ideias e hipóteses do neurocientista estadunidense 

Gerald Edelman (1992, 2000) sobre o mesmo tema. 

 Damásio, em seus livros de divulgação científica, evidencia o seu trabalho como 

neurocientista clínico, ou seja, um pesquisador que desenvolve suas ideias beneficiado e 

instigado pelas demandas do seu trabalho cotidiano com casos clínicos específicos de 

pessoas que têm seus cérebros e mentes afetados por alguma espécie de disfunção. Este é 

um caminho metodológico habitual em neurociências, estudar a norma pelo seu desvio.  

 Há, também, nos trabalhos deste autor, um pronunciado destaque para o tema das 

emoções e dos sentimentos. Toda a teorização de Damásio para a consciência e self são 

fortemente ancoradas na forma como demonstra a sua compreensão daquelas 

funcionalidades no organismo e na vivência do indivíduo. Assim, se poderia dizer que, ao 

conferir destaque às emoções e aos sentimentos, há nas ideias de Damásio uma relevância 

para o aspecto “valor” na cognição, isto é, a forma como cognição se impregna e se 

conforma de maneira a carregar significativa informação sobre “recompensa” e “castigo”, 

ou seja, sobre o que favorece e o que prejudica a existência e prosperidade do indivíduo no 

seu ambiente, porque é com isto que estão diretamente envolvidas as emoções e os 

sentimentos no organismo, segundo ele.        

 Por sua vez, Gerald Edelman, em parceria com Giulio Tononi, reúne suas 

proposições e hipóteses na sua Teoria da Seleção dos Grupos Neuronais*. Se as hipóteses 

de Damásio sobre consciência e self conferem um grande destaque para o papel das 

emoções e dos sentimentos, as hipóteses de Edelman e Tononi atribuem grande relevância 

às funções de memória. A seleção de grupos neuronais, segundo o modelo oferecido por 
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estes autores, leva ao fortalecimento ou enfraquecimento de sinapses e de caminhos 

conectivos entre os neurônios, o que é responsável pela espécie de recursos de memória que 

nosso cérebro apresenta, uma memória que seria não-representacional. A memória é não-

representacional porque nada fica “gravado” em nenhuma parte do cérebro. O que acontece 

é um processo de fortalecimento ou enfraquecimento de padrões de ativação na atividade 

cerebral.  

 Os autores oferecem uma imagem muito eloquente para explicar essa memória que 

não seria baseada na “gravação” de informação, mas antes numa propensão de reconstruir 

padrões de ativação neuronal. Nesta imagem metafórica, em vez de pensarmos a memória 

como análoga à inscrição em rochas nas pinturas rupestres, a memória poderia mais ser 

comparada a formação e degelo de geleiras que aparecem e desaparecem continuamente 

segundo configurações que mais ou menos se repetem. 

 As hipóteses de Damásio são coerentes com uma ideia de memória que não seja 

algo como um arquivo em base neural, em que as coisas fiquem “armazenadas” e possam 

ser fielmente recuperadas. Porém, a palavra representação* é utilizada várias vezes por este 

autor. Então, torna-se importante esclarecer que o uso da palavra “representação” por 

Damásio não é sinônimo de operação simbólica ou qualquer forma de “inscrição” em 

tecido neural. Nada estaria “escrito” ou “fotografado” em nenhuma parte do cérebro em 

qualquer linguagem que seja. O que este autor aponta é que configurações neurais estão 

relacionadas e sob a influência de circunstâncias e configurações que estão além delas 

mesmas e chegam até elas por meio de suas variadas conexões com o meio externo e 

interno do organismo. 

 Entretanto, ainda precisamos entender por que a memória acontece, ou seja, por que 

a configuração neural e experiência mental se repetem e podem ser identificadas como uma 

experiência repetida, se nada está armazenado ou inscrito em nenhuma parte. Para que tal 

capacidade funcional de memória não-representacional possa ser abrigada na arquitetura 

cerebral, além do processo de adaptabilidade e seleção dos grupos e conexões neurais, é 

necessário considerar que a arquitetura cerebral é um sistema degenerativo, propriedade 

que Edelman e Tononi explicam, sucintamente, desta forma: 
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Além de garantir associação, a propriedade de degeneração também proporciona a 
notável estabilidade da performance memorial. Em um sistema degenerativo existe 
um grande número de maneiras de assegurar um dado resultado. À medida que uma 
população suficiente de subconjuntos de circuitos resta para oferecer um resultado, 
nem a morte de células nem mudanças em um ou dois circuitos particulares nem 
trocas nos aspectos contextuais de sinais de entrada serão geralmente suficientes 
para extirpar uma memória. Assim, a memória não-representacional é 
extraordinariamente robusta.88 (EDELMAN e TONONI, 2000, p. 99) 

  

 Portanto, a propriedade de degeneração a que os autores se referem é a capacidade 

de que padrões de ativação suficientemente similares sejam alcançados a partir de distintos 

arranjos neuronais e, ao operar na plasticidade cerebral, tal propriedade permite variação, 

associação e reconhecimento de padrões de ativação, uma vez que, quando um padrão se 

instala, ele pode repercutir e interagir funcionalmente com outros padrões fortalecidos na 

arquitetura cerebral.  
Uma tal memória tem propriedades que permitem que a percepção altere a 
recordação e que a recordação altere a percepção. Ela não tem limite de capacidade 
fixo, uma vez que de fato gera “informação” por construção. Ela é robusta, 
dinâmica, associativa e adaptativa. Se nossa visão de memória estiver correta, em 
organismos superiores cada ato de percepção é, em algum grau, um ato de criação e 
cada ato de memória é, em algum grau, um ato de imaginação. Memória biológica é 
assim criativa e não estritamente replicativa. É uma das bases essenciais da 
consciência, para os mecanismos de que nos ocupamos agora.89 (EDELMAN e 
TONONI, 2000, p. 101) 

 

 Não é apenas um estudo sobre o self, conforme empreendido pelos neurocientistas 

que estamos usando como referência neste capítulo, que nos leva à consideração do passado 

e da memória na experiência de cada instante. O filósofo John Dewey já propunha 

conclusões semelhantes em suas reflexões estéticas. Sua citação abaixo é bastante 

convergente com a última citação de Edelman e Tononi, sobre a ideia de que cada 

percepção seja, em parte, criação e que cada rememoração seja, em parte, imaginação:  
                                                
88 Besides guaranteeing association, the property of degeneracy also gives rise to the remarkable stability of 
memorial performance. In a degenerate system, there is large numbers of ways of assuring a given output. As 
long as a sufficient population of subsets of circuits remains to give an output, neither cell death nor changes 
in a particular circuit or two nor switches in the contextual aspects of input signals will generally be 
sufficient to extirpate a memory. Thus, nonrepresentacional memory is extraordinarily robust. 
  
89 Such a memory has properties that allow perception to alter recall and recall to alter perception. It has no 
fixed capacity limit, since it actually generates “information” by construction. It is robust, dynamic, 
associative, and adaptive. If our view of memory is correct, in higher organisms every act of perception is, to 
some degree, an act of creation, and every act of memory is, to some degree, an act of imagination. 
Biological memory is  thus creative and not strictly replicative. It is one of the essential bases of 
consciousness, to the mechanisms of which we now turn. 
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A experiência estética é imaginativa. Esse fato, ligado a uma falsa ideia da natureza 
da imaginação, tem obscurecido o fato maior de que toda experiência consciente 
possui, necessariamente, um certo grau de qualidade imaginativa. Isso porque, 
embora as raízes de toda experiência se encontrem na interação do ser vivo com seu 
meio, essa experiência só se torna consciente, objeto da percepção, quando nela 
entram significados derivados de experiências anteriores. (DEWEY, 2010, p. 469) 

 

É importante lembrarmos que, para Dewey, a intensificação da percepção culmina 

naturalmente na experiência estética. Mas, na citação acima, Dewey está ancorado na ideia 

de continuidade da experiência estética com as funções vitais do organismo e sua interação 

com o meio, em que surge a possibilidade de toda e qualquer experiência consciente na 

percepção. O alinhamento das reflexões de Dewey com o que estamos considerando sobre 

o papel da memória na percepção, no âmbito teórico de Edelman e Tononi, sublinha uma 

segunda linha de continuidade que diz respeito à discussão deste capítulo, a saber: o 

contínuo passado-presente-futuro na experiência do tempo presente, em que estamos 

estabelecendo uma das duas pequenas danças que estamos justapondo neste capítulo para 

configurarmos a presença do dançarino de Contato Improvisação (a outra é a pequena 

dança entre a perspectiva privada e compartilhada na experiência do dançarino). 

Para uma compreensão mais apurada da funcionalidade da memória na arquitetura 

cerebral, no modelo teórico de Edelman e Tononi, além de reconhecermos que o cérebro 

está organizado como um sistema degenerativo, também é preciso que estejamos 

familiarizados com uma propriedade angular em toda a Teoria destes autores que é a 

propriedade de atividade reentrante: 

 

Reentrada é um processo de contínua sinalização recursiva e paralela entre mapas 
cerebrais separados ao longo de conexões anatômicas massivamente paralelas, a 
maioria das quais recíprocas. Ela altera e é alterada pela atividade das áreas-alvo 
que interconecta. Reentrada não é somente o mais importante mecanismo 
integrador em cérebros superiores, mas é conceitualmente o mais desafiador dos 
princípios propostos na TNGS [Theory of Neuronal Group Selection]. É crítica para 
uma variedade de processos que se estendem desde a categorização perceptual e 
coordenação motora até a consciência mesma. 90 (EDELMAN e TONONI, 2000, p. 
105-106) 

                                                
90 Reentry is a process of ongoing parallel and recursive signaling between separate brain maps along 
massively parallel anatomical connections, most of which are reciprocal. It alters and is altered by the 
activity of the target areas in interconnects. Reentry is not only the most important integrative mechanism in 
higher brains, but is conceptually the most challenging of the principles proposed in TNGS. It is critical to a 
variety of process, ranging from perceptual categorization and motor coordination to consciousness itself. 
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Os autores apontam a alta conectividade fisiológica entre os neurônios, que não é 

apenas contígua, ou seja, de um neurônio para o outro lado a lado, mas que se estende por 

todo o sistema nervoso ligando neurônios espalhados por toda a rede, permitindo, assim, 

grande integração e dinâmicas complexas de acionamentos e inibições de grupos neuronais 

uns sobre os outros, mutuamente. 

 Essa atividade reentrante permite que padrões de ativação que ganharam “peso” 

seletivo (na perspectiva darwinista de seleção e adaptabilidade) na arquitetura cerebral 

repercutam e interajam com padrões de ativação estabelecidos pela atividade perceptiva a 

cada instante. Ou seja, permite que algo que esteja sendo percebido “agora” seja 

reconhecido como algo que já foi percebido “anteriormente” (ainda que não precisamente 

da mesma forma, como vimos pela propriedade de degeneração) e que, desta forma, se 

configure como memória.  

 Uma jam de Contato Improvisação pode ser dedicada para um exercício ilustrativo 

de tal propriedade de atividade reentrante na constituição das faculdades de memória na 

arquitetura cerebral. Para tanto, seus participantes serão instados a dançarem com um 

propósito subjacente de introduzir, repercutir e reconhecer padrões de ação-movimento na 

atividade coletiva que é a jam, como um todo. Assim é possível observar na própria 

complexidade de relações que se estabelecem entre os participantes da jam um 

funcionamento análogo ao da arquitetura cerebral constituído por relações complexas entre 

núcleos neuronais (evidentemente, guardada as devidas proporções, uma vez que a 

quantidade de núcleos neuronais e suas relações mútuas envolvidas na mais simples das 

experiências conscientes é imensamente superior a mais populosa das jams que se tem 

notícia). Os padrões de ação-movimento irão partir e voltar pelos mais diversos caminhos 

estabelecidos por meio da atividade de diversos dançarinos e suas relações uns com os 

outros, permitindo que tais padrões sejam reconhecidos pelos próprios dançarinos em suas 

similitudes e diferenças. Ou seja, aí estarão em operação propriedades como as de atividade 

reentrante e de sistema degenerativo, que Edelman e Tononi discutem a respeito da 

memória e da atividade perceptiva.   
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 Certamente que uma jam impregnada deste propósito apresentará uma realçada 

“consciência coletiva”, isto é, uma sensação de unidade e “estar juntos”, ainda que os 

dançarinos possam se concentrar intensamente em suas relações mais imediatas.  

 A propósito, no que diz respeito aos estudos de Edelman e Tononi, e também nos de 

Antonio Damásio, aquela capacidade de relacionar uma atividade perceptiva atual com 

padrões neuronais mais ou menos recorrentes está na base dos processos que permitem a 

mais incipiente consciência de si.        

Para Edelman e Tononi, este mais primitivo pulso de consciência que permite a 

experiência surge porque o cérebro oferece faculdades de categorização perceptual* que 

permitem estabilizar informações sensoriais de uma forma que possam repercutir 

significativamente através de atividade reentrante com padrões estabelecidos na memória 

que se referem a categorizações anteriormente estabelecidas na experiência. Para que tais 

padrões tenham se conformado na memória, eles devem ter sido selecionados como 

significativos e adaptáveis, ou seja, estarem impregnados de “valor”, incluindo o que 

houver de relevante na sinalização de padrões correspondentes à informação sensorial e 

emocional de recompensa e castigo.     
 
A habilidade de um animal de conectar eventos e sinais no mundo, sejam eles 
causalmente conectados ou meramente contemporâneos e, então, através de 
reentrada [reentry] com seus sistemas de memórias de valor-categoria, construir 
uma cena que é relacionada com sua própria história aprendida é a base para a 
emergência da consciência primária.91 (EDELMAN e TONONI, 2000, p. 109) 

 

 Portanto, Edelman e Tononi batizam de consciência primária o mais primitivo pulso 

de consciência. Tal tempo presente do self já nasce razoavelmente “contaminado” pelo 

tempo passado, pela memória. Nas palavras de Edelman, é o presente relembrado que 

caracteriza a consciência primária:  
 
Neste capítulo nós apresentamos um modelo que presta contas do aparecimento da 
consciência primária no curso da evolução que seja consistente com uma visão 
selecionista do cérebro. Nós brevemente consideramos os requerimentos neurais a 
serem incorporados em tal modelo. O primeiro requerimento é categorização 
perceptual, a habilidade de entalhar o mundo de sinais em categorias adaptativas 
para uma dada espécie animal. O segundo requerimento é o desenvolvimento de 

                                                
91 The ability of an animal to connect events and signals in the world, whether they are causally related or 
merely contemporaneous, and, then, through reentry with its value-category memory system, to construct a 
scene that is related to its own learned history is the basis for the emergence of primary consciousness.  
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conceitos. Nós propomos que conceitos surgem do mapeamento pelo cérebro da 
atividade de suas próprias áreas e regiões cerebrais. Dois requerimentos mais para a 
experiência consciente são o aparecimento da memória categórica responsiva a 
valor e a atividade de reentrada, que é o mecanismo integrador fundamental em 
cérebros superiores. Nós propomos que a consciência primária emergiu na evolução 
quando, através do aparecimento de novos circuitos mediando reentrada, áreas 
posteriores do cérebro que estão envolvidas em categorização perceptual foram 
dinamicamente ligadas a áreas anteriores que são responsáveis por uma memória 
baseada em valor. Com tais meios a postos, um animal seria capaz de construir um 
presente relembrado – uma cena que adaptativamente liga contingências imediatas 
ou imaginadas à história prévia de comportamento valor-orientado do animal.  92 
(EDELMAN e TONONI, 2000, p. 102-103) 

 

Na emergência da consciência primária, segundo o argumento de Edelman e 

Tononi, conexões neuronais permitindo o trânsito da informação de maneira reentrante 

permitiriam a sincronização numa imagem mental (Edelman usa a expressão “cena”) de 

mapeamentos responsáveis por categorizações perceptuais com a qual o cérebro está 

ocupado, num determinado instante, com outros mapeamentos em estruturas de memória 

impregnadas de registros de “recompensa” e “castigo”. Assim, além de mapeamentos dos 

estados presente do corpo, são necessárias também as estruturas de memória que são um 

histórico dinâmico de tais mapeamentos. 

Segundo os autores, a consciência primária não seria acompanhada de uma 

conceituação para passado, presente ou futuro. O que não quer dizer que não venham, 

desde o princípio, impregnadas dos registros de experiências passadas para atuar com uma 

espécie de seletividade que oriente futuros comportamentos. Isso, por sua vez, é coerente 

com o entendimento de John Dewey de que cada ato de percepção se relaciona, 

necessariamente, com as estruturas de memória daquele que percebe. 
 

                                                
92 In this chapter, we present a model that accounts for the appearance of primary consciousness in the 
course of evolution that is consistent with a selectionist view of the brain. We briefly consider the neural 
requirements to be incorporated in such a model. The first requirement is perceptual categorization, the 
ability to carve up the world of signals into categories adaptive for a given animal species. The second 
requirement is the development of concepts. We propose that concepts arise from the mapping by the brain 
itself of the activity of the brain´s own areas and regions. Two more requirements for conscious experience 
are the appearance of a categorical memory responsive to value and the activity of reentry, which is the 
fundamental integrative mechanism in higher brains. We propose that primary consciousness emerged in 
evolution when, through the appearance of new circuits mediating reentry, posterior areas of the brain that 
are involved in perceptual categorization were dynamically linked to anterior areas that are responsible for a 
value-based memory. With such means in place, an animal would be able to build a remembered present – a 
scene that adaptively links immediate or imagined contingencies to that animal´s previous history of value-
driven behavior. 
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Os aspectos e estados de sua experiência prévia com diversos temas estão inscritos 
em seu ser; são os órgãos com que ele percebe. A visão criativa modifica esse 
material, que assume seu lugar no objeto sem precedentes de uma nova experiência. 
As lembranças, não necessariamente conscientes, mas como retenções 
organicamente incorporadas à própria estrutura do eu, alimentam a observação atual. 
São o nutriente que dá corpo àquilo que é visto. Ao se reinscreverem no material da 
nova experiência, dão expressividade ao objeto recém-criado. (DEWEY, 2010, p. 
190) 

 

Como no argumento desenvolvido no meu livro citado, Poética da Oportunidade 

(2009), neste trabalho eu continuo corroborando a preferência dos dançarinos 

improvisadores por um possível estado de experiência com a predominância de sensações, 

emoções e sentimentos num presente continuamente renovado. Porém, com o presente 

relembrado de Gerald Edelman e Giulio Tononi, alinhado com as reflexões da filosofia 

estética de John Dewey sobre a experiência, deixamos ainda mais nítida a imposição da 

memória e experiência passada como fatores condicionantes de elementos que realçam e 

matizam a percepção.  

 Recordando a metáfora das geleiras que se desfazem e refazem, nós podemos 

exercitar esta memória que “como retenções organicamente incorporadas à própria 

estrutura do eu, alimentam a observação atual” (idem) sem prejuízo para a ideia de fluxo no 

Contato Improvisação.  

 Podemos, por exemplo, conceber o seguinte exercício, que baseio nas explorações 

composicionais oferecidas pelo professor David Iannitelli, da Escola de Dança da 

Universidade Federal da Bahia, em suas aulas: o exercício da memória adúltera, ou da 

memória em geleiras, ou do presente relembrado. Dançarinos em Contato Improvisação 

assumem um ponto de partida em qualquer instante que julguem interessante na 

configuração de suas danças. A partir de então, esta configuração inicial será uma “estação 

de referência” para o fluxo de suas danças, voltando a ela em intervalos a principio mais ou 

menos regulares, mas com suficiente receptividade e “relaxamento de propósito” para que o 

fluxo da dança continue sendo conduzido pelas oportunidades e, também, permitir que a 

percepção se instaure e se intensifique entre o reconhecimento e a novidade, em que a 

memória seja reinvenção e a invenção seja recordação.   

Neste exercício, a percepção continua engajada com as condições do instante 

presente da dança, mas é permitido que ela esteja realçada e matizada pela memória, assim 
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como as referências ao trabalho de John Dewey e de Edelman e Tononi neste capítulo 

indicam que é a natureza de quaisquer percepções. 

O exercício também costuma proporcionar um fácil e prazeroso engajamento de 

uma possível audiência, que também se sente convidada a exercer a percepção entre o 

reconhecimento e a novidade.   

 

 

 

A percepção engajada com a Presença. 

 

Nesta perspectiva, não estamos apenas alcançando conclusões de que a experiência 

do presente é sempre “colorida” pelo passado. Ela é “permitida” pelo passado. A natureza 

da experiência é a percepção e, segundo o argumento de Edelman e Tononi, bem como o de 

Dewey, nós só somos capazes de perceber o que aprendemos a perceber, ainda que 

continuamente aperfeiçoemos nosso aprendizado, uma vez que nossas memórias não são 

estáticas, como vimos.  

Este aspecto do treinamento da percepção será de importância capital nas ideias 

desenvolvidas nesta tese. É importante ressaltar que, como foi declarado no capítulo 

anterior, estamos considerando o jogo-dança de Contato Improvisação como uma prática 

que possibilita a intensificação da percepção nos moldes do que Dewey aponta como a 

experiência de cunho artístico-estético. A citação abaixo relembra o que Dewey diz sobre 

as relações do estar sujeito a algo e do agir na percepção, que foi apontada como oportuna 

para defender este argumento em torno do Contato Improvisação:  
 

A expressividade do objeto de arte deve-se ao fato de ele apresentar uma 
interpenetração minuciosa e completa dos materiais do ficar sujeito a algo e do agir, 
incluindo-se neste último a reorganização do material trazido conosco de 
experiências passadas. Isso porque, na interpenetração, este não é um material 
acrescentado por meio de associações externas nem por superposição às qualidades 
sensoriais. A expressividade do objeto é o relato e a celebração da fusão completa 
entre aquilo por que passamos e o que nossa atividade de percepção atenta introduz 
no que recebemos através dos sentidos (DEWEY, 2010, p. 210). 

  

Com Dewey, Edelman e Tononi, é possível entender que a experiência é a 

percepção que assoma como conteúdo da consciência, permitindo, inclusive, a consciência 
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de “si mesmo” na experiência. Esta percepção, que se dá no tempo presente e carrega em si 

as experiências passadas, não é uma “experiência instantânea”, como apontará Dewey: “A 

experiência instantânea é uma impossibilidade, tanto biológica quanto psicológica. A 

experiência é um produto, quase um subproduto, diríamos, da interação contínua e 

cumulativa de um eu orgânico com o mundo” (DEWEY, 2010:391). 

Assim, a ocupação com um possível tempo presente preciso em termos físicos não é 

relevante para construir a “presença” que esperamos do dançarino no Contato 

Improvisação. Esta “presença” - que é um tipo de concentração às relações corpo-mente-

ambiente, ou parafraseando Dewey, uma ordem e organização vitais da experiência 

(DEWEY, 2010, p. 91) - configura um “eu aqui e agora” que é menos um “ponto no 

tempo” do que um “horizonte” que se estende na continuidade passado-presente-futuro, o 

“horizonte” da temporalidade.  
 
O que se retém do passado é inserido no que é percebido no presente, e inserido de 
tal maneira que, por sua compressão, força a mente a se estender para o futuro. 
Quanto maior o número de dados da série contínua de percepções anteriores, mais 
rica é a percepção atual e mais intenso é o impulso para adiante. Graças à 
profundidade da concentração, a liberação do material contido, ao se desdobrar, 
confere às experiências posteriores um alcance mais amplo, composto de um 
número maior de particularidades definidas: o que chamei de extensão e volume, 
correspondentes à intensidade da energia que decorre da multiplicação das 
resistências. (DEWEY, 2010, p. 332) 

 

Ou seja, este “aqui e agora” tem “extensão e volume” que abrigam o conhecimento 

do passado e do futuro. Inclusive, informação sobre o que acabou de ocorrer pode ser retida 

neste “horizonte do presente percebido”, sem que já seja um momento da percepção que 

acabou de ocorrer um instante atrás. Igualmente, ter consciência de qualquer 

desdobramento futuro de nossas ações e situações é algo que ocorre num presente da 

percepção, em vez de ser uma espécie de “premonição” em que “percebemos no futuro”.   

Além da “extensão e volume”, poderíamos acrescentar também o fator “textura” ao 

“aqui e agora” da experiência do dançarino, se considerarmos a atenção que o dançarino 

Steve Paxton chama para a forma como a experiência do tempo é mediada pelos sentidos e 

disposições orgânicas:  
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Nós poderíamos, também, olhar para o tempo em si mesmo como uma coisa 
modificada por cada um dos sentidos, em vez de ser uma objetiva medida de 
duração. Em outras palavras, ao tentar descrever a sensação do tempo, nós devemos 
nos referir à percepção de tempos. Estes tempos, então, precisam ser confrontados 
com o tempo que achamos que um evento toma, o que é uma computação bem 
complexa envolvendo cada um dos sentidos que experimentaram o evento. Por 
exemplo, se nós deixamos cair um objeto de uma altura conhecida, nós temos a 
matemática para calcular quão rápido estará se movendo quando bater no solo. Esta 
fórmula indica que, restringindo a resistência do ar, qualquer objeto eleva sua taxa 
de queda constantemente. Com esta ferramenta matemática, nós nos sentimos 
satisfeitos de compreender o evento. É objetivamente claro. Entretanto, se nós 
deixamos cair um prato ensaboado e antes que arrebente no chão conseguimos 
pegá-lo, nós podemos apreciar a complexidade sensorial e precisão de outro ponto 
de vista – a sensação subjetiva do efeito da gravidade no prato que nos capacita a 
salvá-lo. [...] nossos corpos estão completamente afinados com o efeito 
gravitacional – a taxa pela qual um corpo cai é abundantemente óbvia para nossos 
próprios corpos; qualquer discussão do tempo subjetivo deveria mencionar o fator 
gravitacional na afinação dos sentidos de tempo humanos. E nós poderíamos 
introduzir bem aqui ainda outro fator, o estado do nosso sistema endócrino, o qual 
pode acelerar ou retardar nossa experiência destes tempos – só para indicar que 
trabalho extraordinário o cérebro está fazendo e ter alguma ideia de quão 
rapidamente ele está fazendo isto. 93(PAXTON, 1997, p. 126)  

 

 Certamente que Steve Paxton, como dançarino, não está “descobrindo” ou 

teorizando com rigor científico sobre tempo subjetivo em função do sistema endócrino, ou 

sobre a complexidade fisiológica envolvida na coordenação motora em situações como as 

descritas. Para referências mais apuradas em torno destes tópicos, precisaríamos buscar 

outras fontes. O interessante em citar Paxton a este respeito é destacar que tais fatores não 

são alheios à matéria cotidiana do dançarino e que ganham interessantes formulações 

específicas ao contexto de sua atividade, tal qual na formulação acima em que aqueles 

fatores são observados na relação com as “afinações” do corpo em relação à força 

                                                
93 We could also look at time itself as a thing modified by each of the senses, instead of being an objective 
measure of duration. In other words, in trying to describe the sensing of time, we must refer to the perception 
of times. These times then must be collated into how long we think an event took, which is a very complex 
computation involving which of the senses experienced the event. For instance, if we drop an object from a 
known height, we have the math to calculate how fast it will be moving when it hits the floor. This formula 
indicates that, barring air resistance, any object increases its rate of falling constantly. With this 
mathematical tool, we feel satisfied that we comprehend the event. It is objectively clear. However, if we drop 
a soapy dish and before it smashes on the floor, manage to catch it, we can appreciate the sensorial 
complexity and precision of another point of view – the subjective feeling of gravity´s effect on the dish, which 
enables us to save it. […] our bodies are completely attuned to the gravitic effect – that the rate a body falls is 
abundantly obvious to our own bodies; that any discussion of subjective time should mention the gravitic 
factor in tuning the human time senses. And we might as well put in right here yet another factor, the state of 
our endocrine system, which can speed up or retard our experience of these times – just to indicate how 
extraordinary a job the brain is doing and to get some glimpse of how quickly it does it.  
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gravitacional, tópico que é imediato e inseparável de toda a proposta de investigação de 

movimento e dança no Contato Improvisação. 

Os fatores destacados por Paxton também podem ser relacionados com a proposição 

de Martin Keogh - apresentada anteriormente, neste capítulo - para que seus alunos 

exercitassem uma percepção em que o corpo “ingere” tempo e o passado se acomoda 

dentro do corpo através das sensações e percepções movidas. Talvez a proposição de 

Keogh seja mais livre do que a reflexão de Paxton em relação à literatura de estudos do 

corpo humano, mas ambos se direcionam ao fato de que o tempo presente na experiência 

do dançarino é, como qualquer experiência, “um produto, quase um subproduto, diríamos, 

da interação contínua e cumulativa de um eu orgânico com o mundo” (DEWEY, 2010, 

p.391). 

Também a dançarina e professora Nita Little oferece uma imagem que pode ser 

relacionada com a noção de presença que se desdobra em uma espécie de horizonte de 

temporalidade a favor da qual estou argumentando neste capítulo.  

Imagine: um bastão é mergulhado numa lagoa parada. A sua ação rompendo a 
superfície da água chama nossa atenção. Mudando nossa visão para incluir a lagoa 
inteira, nós notamos que as ondas que se movem para fora estão se abrindo na lagoa 
em velocidades mais lentas. Estas ondas, como emoções, desaceleram conforme se 
expandem pela lagoa. Dançarinos se movem e articulam na margem que é o bastão 
em movimento. Aí, “estados de sensação” tonais movem rapidamente. A atenção de 
nossas mentes pode ser posicionada em qualquer ponto desta lagoa ou pode 
englobar a lagoa toda num só instante. 94 (LITTLE, 2008) 

Observa-se que a imagem da lagoa e do bastão de Nita, parece uma boa síntese que 

contempla tanto a ideia de um horizonte com extensão e volume, como na imagem de uma 

esfera de tempo-espaço circular em que o dançarino se move proposta por Martin Keogh, 

como a ideia de que este horizonte também pode ser caracterizado por “texturas” de fatores 

orgânicos, sensoriais, emocionais.  

                                                
94 Imagine: a stick is dipped into a still pond. The action of it breaking the water’s surface draws our 
attention. Changing our view to include the whole pond, we notice the outward moving waves are opening 
into the pond at slower rates of speed.  These waves, like emotions, slow down as they expand throughout the 
pond. Dancers move and articulate at the cutting edge, like the moving stick. There, tonal “feeling states” 
move quickly.  Our minds’ attention can be placed at any point in this pond, or, it can encompass the whole 
pond at one time. 
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O dançarino movedor, ao estar presente no momento físico move sensações e 
consciência na velocidade do bastão articulando na água. Aqui, bastão e água são 
uma ação. Deste ponto de movimento as ondas de respostas emocionais formam 
uma teia complexa de padrões em interação, cada onda movendo em sua própria 
velocidade, influenciando toda a lagoa. Quando nós movemos neste trabalho, nós 
não fazemos nada com respeito à água, mas nós, de fato, mudamos nossa atenção, 
notando os resultados dos variados níveis. Atenção exclusiva na margem [do bastão 
com a água] é mais útil sob algumas condições do que na lagoa inteira, que poderia 
nos permitir “sentir” as ondulações. Entretanto, é sábio não perder a atenção sobre o 
bastão em movimento enquanto estiver em um estado “estendido”, uma vez que é a 
localização onde as ações estão acontecendo: uma ferramenta mental que eu chamo 
de “rastreamento”. 95 (idem)  

Aí está a recomendação de Little para que o dançarino se mova “na velocidade de 

sua atenção”, ainda que possa estender sua percepção por meio de sua treinada “arte da 

experiência” para pontos menos rápidos e mais periféricos de sua presença do que os 

limites imediatos de sua estrutura física onde as informações transitam em alta velocidade 

entre o corpo e o ambiente. Nessa presença o dançarino se estabelece e atua com uma 

atitude perceptiva exploratória, ainda que predominantemente receptiva: 

Rastreando desta forma, nós conhecemos o país das maravilhas das interações 
complexas de emoções e “estados de sensações” sem necessariamente precisar fazer 
nada com respeito a elas. Nós nem tentamos empurrar a água, nem resisti-la. Esta 
forma de estar presente capacita à experiência direta sem interferência. É 
multinivelada, muda em milissegundos e ainda tem substância. 96 (idem) 

 O que se abre (e se expande) para o dançarino é um tempo-espaço com “substância”, 

que poderíamos ilustrar com o seguinte documento de processo (figura 12) produzido por 

uma participante do workshop que conduzi em parceria com o professor e dançarino 

Gustavo Lecce, no II Encontro Travessias de Contato Improvisação de Ilha Bela, tendo 

como tema o trabalho sobre a experiência da temporalidade no Contato.  

                                                
95 The moving dancer, by staying present in the physical moment moves feelings and awareness at the speed 
of the stick articulating in the water. Here, stick and water are one action.  From this moving point, the waves 
of emotional response form a complex web of interacting patterns, each wave moving at its own speed, 
influencing the whole pond. When we move in this work, we do nothing about the water, but we do shift our 
attention, noticing the results of the varied levels. Attention on just the cutting edge is more useful under some 
conditions than attention on the whole pond, which can allow us to “feel” the ripples. However, it is wise not 
to lose attendance on the moving stick while in an “extended’’ state, since that is the location where actions 
are happening: a mental tool I call “tracking”. 
 
96 Tracking in this way, we know the wonderland of complex interactions of emotions and “feeling states” 
without needing to do anything about them.  We neither try to push the water, nor resist it. This way of 
attending enables direct experience without interference.  It is multi-leveled, changes by the milli-second, and 
yet has substance. 
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Figura 12. Documento de processo, workshop no II Encontro Travessias de Contato Improvisação em Ilha 
Bela, 25 a 27 de janeiro. 
 
 Acredito que o desenho possa remeter à imagem metafórica da lagoa e do bastão 

apresentada por Nita Little. Uma ação vital e veloz como a que traçaria o movimento 

espiralado desenhado em amarelo vivo no centro, uma espécie de sol refletido na água, 

movendo superfícies entre a serenidade e a perturbação, que poderíamos ver representadas 

nas três linhas que cortam o desenho com pouca ou muita ondulação, linhas estas que 

poderiam também remeter ao encontro na dança: a linha do meio a superfície de Contato e 

a de cada lado uma distinta agitação orgânica, sensorial, emocional.  Ainda, no canto 

inferior direito, poderíamos notar uma substância incendiada.  
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O “aqui e agora” com extensão, volume e textura. 

 

 

Neste ponto do argumento deste capítulo, temos, pois, o seguinte quadro: 

 

 Um “horizonte” do presente na experiência, um presente estendido 

que é o “aqui e agora” da presença em que se estabelece o dançarino improvisador.  

 Coerente com a imagem de tempo esférico em que o dançarino está 

imerso, proposta por Martin Keogh, podemos tratar esse “horizonte” em termos de 

algo como “extensão e volume” e, assim, podemos nos perguntar que dimensão 

informacional pode alcançar na experiência este “aqui e agora”;  

 Tal tempo do estado de presença do dançarino poderia ser também 

considerado em termos de sua “textura”, no sentido de que é construído na 

experiência por fatores e sensações orgânicas, como na analogia da lagoa e do 

bastão de Nita Little e, desta forma, somos colocados às voltas com uma abordagem 

do tempo que é mais qualidade de atenção do que uma medida de duração.  

 

 Reflexões de dançarinos sobre a aplicação destes princípios no treinamento de 

Contato Improvisação são bem exemplificadas no seguinte texto: 
 
A mais profunda agitação do silêncio emerge do mais suave toque. 
Sentimentos confundem-se com a razão, tesão e irmandade estão presentes para nos 
desafiar. 
E o que somos? 
Somos o resumo do passado cobertos pelo presente em direção ao futuro. 
As palavras são violentas para as sensações. 
 
(documento de processo, curso intensivo de Contato Improvisação em Cachoeira-BA, 16 a 
18 de  novembro 2012, participante: Flávia Pedroso). 

 

 

Para maior sustentação deste quadro nas referências teóricas a que temos recorrido 

aqui, estes três tópicos serão relacionados com cada uma das três características principais 

sobre as quais Edelman e Tononi (2000) procuram balizar seus modelos explicativos de 

uma base neuronal para as características fundamentais e comuns a qualquer experiência 
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consciente, independente de seus conteúdos.  As três características destacadas são: 

unidade, informatividade e privacidade. 

 Por unidade, Edelman e Tononi apontam o fato de que qualquer experiência 

consciente é integral e não reduzível às partes que a compõe. Temos uma experiência 

completa a cada instante e a cada vez e subdividi-la seria, de fato, multiplicá-la em outras 

tantas experiências conscientes por sua vez integrais e não reduzíveis às suas partes 

componentes, cada uma no seu próprio instante e nunca simultaneamente.  

 Esta característica corrobora o modelo neural para a consciência que os autores 

apresentam, baseado em largo e distribuído envolvimento de todo o cérebro. Este modelo 

nega que seja possível encontrar explicações significativas para a consciência se a busca for 

por uma localização específica no cérebro ou nas características particulares de alguns 

neurônios ou grupos de neurônios. A consciência, para Edelman e Tononi, é um processo 

dinâmico que envolve larga quantidade de neurônios amplamente distribuídos e que 

apresenta forte integração, ou seja, tem unidade e não é reduzível às suas partes 

componentes. 

 Portanto, a experiência de cada “aqui e agora” no fluxo da improvisação, em que 

estamos interessados, pode ser tão extensa quanto for possível em termos de englobar 

informações do presente, do passado e de uma antecipação de futuro, desde que mantenha 

a sua unidade, isto é, que seja um único instante de consciência, e não uma sucessão, 

ainda que rápida, de instantes de consciência. 

 Mais uma vez, podemos encontrar nas investigações da dançarina Nita Little, um 

caminho similar de reflexão teórica refletido no treinamento para o Contato Improvisação: 

Eu estou dedicada à dançarinos que se desenvolvem com um relacionamento 
mente-corpo que faculta estados de experiência que são rápidos e flexíveis. Eles 
podem receber múltiplos níveis de informação simultaneamente. Esta capacidade 
sustenta tanto a atenção para campos informacionais complexos como para os 
simples. 97(LITTLE, 2008) 

 

 

                                                
97 I am invested in dancers evolving with a mind-body relationship that enables states of experience that are 
fast and flexible. They can then receive multiple levels of information simultaneously. This ability both 
enables sustained attention to complex informational fields and to simple ones. 



156 
 

Seria, então, necessário compreender como um instante de consciência pode carrear 

múltiplos níveis de informação simultaneamente e investir na investigação de “ferramentas 

mentais” (parafraseando Little) por meio do qual podemos utilizar esta capacidade na dança.  

Edelman e Tononi concentram o seu modelo explicativo para a consciência em 

torno da Hipótese do Núcleo Dinâmico. Cada estado consciente estaria relacionado com um 

forte agrupamento funcional de grupos neuronais, principalmente entre o córtex (capa 

neuronal superior do cérebro) e o tálamo (núcleo neuronal mais profundo e situado em 

áreas posteriores do cérebro), mas não limitados a eles, em que tais grupos neuronais atuam 

de forma integrada através de intenso estímulo elétrico-químico mútuo em um curto 

período de tempo. 

É necessário observar que cada agrupamento funcional de grupos neuronais que 

correspondem a um instante de consciência, que apresenta unidade e integração, se 

estabelece e se sustenta num curto período de tempo. Portanto, as informações relacionadas 

ao passado e ao futuro da experiência que temos a cada instante, não é um desdobramento 

na temporalidade do núcleo dinâmico. Antes, precisam ser informações que o próprio 

instante presente da experiência traz. Desta forma, o “horizonte do agora” não pode crescer 

muito em termos de temporalidade, porque a faixa de tempo em que um instante de 

consciência se configura e se desfaz no núcleo dinâmico pode ser de frações de segundo a 

pouquíssimos segundos. Tal “horizonte” só pode crescer em termos de informação que um 

agrupamento funcional de grupos neuronais configurando o núcleo dinâmico pode 

configurar.  

A este respeito, Nita Little retoma a sua analogia da lagoa e do bastão para o campo 

de presença e experiência do dançarino com as seguintes reflexões: 

Ações da mente alteram níveis de atenção dentro da lagoa. Desenvolver esta 
capacidade requer outra ferramenta mental que condiciona a quantidade de 
informação que é percebida em cada instante. Tomando de empréstimo da 
linguagem de Programação Neuro Linguística 98 , nós mudamos o tamanho do 

                                                
98 Programação Neuro Linguistica, ou simplesmente PNL, é um sistema de aplicação terapêutica, no âmbito 
da aprendizagem e também no contexto de recursos humanos no meio empresarial. Seus modelos focalizam 
como se pode organizar (programar) mente, corpo e comportamento a partir do entendimento e a atuação 
sobre  as relações entre a mente e a linguagem. Surge na Universidade da Califórnia no início dos anos 1970, 
tendo John Grinder e Richard Bandler como seus mentores. Como parte de seus interesses nas implicações 
mente, corpo e experiência, a dançarina Nita Little é certificada como master practioner em PNL, bem como 
possui certificação como hipnoterapeuta clínica e médica (LITTLE, 2008).    
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“segmento” de informação que entra no sistema corpo/mente.  Um segmento é 
simplesmente uma quantidade de informação derivada da situação ou experiência. 
Pode ser modificado ao modo de uma lente. Movendo externamente “segmentando 
para cima” é como alargar o foco. As coisas se tornam mais gerais, mas em maior 
quantidade. “Segmentar para baixo” é como aproximar o foco em zoom de forma 
que as coisas se tornam mais específicas. “Segmentar lateralmente” mantém as 
coisas na mesma classe de informação, mas muda a visão. 99 (LITTLE, 2008)  

 

O conceito de segmentação que Little traz de suas referências teóricas e descreve 

como útil à sua prática pode ser tratado no contexto das hipóteses de Edelman e Tononi 

pelo princípio de informatividade, que é a segunda característica fundamental da 

consciência apresentada por estes autores, porque a informatividade está precisamente 

relacionada com a taxa de complexidade que o agrupamento funcional de grupos neuronais 

que corresponde à consciência pode trazer.    

 Como foi dito, o agrupamento se estabelece através de um processo de pronunciada 

estimulação mútua entre grupo de neurônios. Este processo se dá pela atividade reentrante* 

(reentry) que é fundamental para todo o argumento e hipóteses estabelecidos por Edelman e 

Tononi. A atividade reentrante é facultada pela arquitetura do cérebro em que os neurônios 

em toda a parte, mesmo quando não estão lado a lado, apresentam alta conectividade entre 

si, isto é, estão ligados uns aos outros através de suas várias terminações em um traçado 

intensamente emaranhado. Assim, a ativação de um determinado grupo de neurônios 

repercute intensamente na cadeia e retorna por variados caminhos.  

 Como este tráfego de estímulos se desenvolve por variados caminhos e encontram 

trechos mais “leves” e mais “pesados” de transpor, isto implica que no curto espaço de 

tempo em que um núcleo dinâmico se estabelece há uma intensa variação dos tempos 

individuais de ativação dos grupos neuronais que o compõe. Desta forma, o núcleo 

dinâmico é um agrupamento funcional de intensa integração, contínua transformação e 

grande diferenciação a cada instante.  

                                                
99 Actions of the mind shift levels of attention within the pond. Developing this ability requires another mental 
tool that conditions the amount of information that is perceived within each moment. Borrowing from the 
language of NLP, we change the “chunk” size of the information entering the body/mind system. A chunk is 
simply an amount of information, derived from a situation or experience. It can be changed much like a lens. 
Moving outward “chunking up” is like widening the focus. Things become more general, but of greater 
quantity. “Chunking down” is like zooming in so that things become more specific. “Chunking laterally” 
keeps things in the same class of information but changes the view.    



158 
 

 Isto corresponderia à característica de elevada informatividade que identificamos na 

consciência. Isto é, a cada instante o núcleo dinâmico é um arranjo entre bilhões de arranjos 

possíveis entre os neurônios. Isto permite a imensa riqueza da capacidade de diferenciação 

de estados conscientes que vivenciamos.  

Esta característica de informatividade, que é uma característica da alta taxa de 

complexidade que acompanha o agrupamento funcional que é o núcleo dinâmico, poderia 

ser relacionada como o “volume” e “extensão” do “aqui e agora” da presença do dançarino 

de Contato Improvisação, que está em um dos três tópicos de síntese para o argumento 

deste capítulo, apresentados há poucas páginas atrás, e que também diz respeito à 

experiência de múltiplos níveis de informação simultâneos como trata a dançarina Nita 

Little em suas considerações.   

A característica de elevada informatividade implicada em um estado de presença 

que abarque tantas camadas de informação também poderia sustentar as sutilezas de 

experiência que referi como um aspecto de “textura” para este “eu aqui e agora” da dança, e 

que Little trata por uma analogia tão sensorial como a sua imagem da lagoa e do bastão.  

Ainda faltaria tratar a característica de privacidade que Edelman e Tononi destacam 

como uma das três fundamentais e comuns a qualquer experiência consciente.  

A privacidade diz respeito ao fato de que as características muito específicas e de 

alta taxa de complexidade que compõe o núcleo dinâmico que corresponderia à experiência 

consciente a cada instante, se dão em um corpo com uma arquitetura neuronal singular, 

fruto de um histórico de desenvolvimento e vivência únicos. Desta forma, se torna 

impossível a sua reprodução em outro corpo. A experiência seria inexoravelmente privada.  

A experiência pode ser comunicada pelos meios culturais que dispomos e 

inventamos, as bases que possibilitam que ela ocorra podem ser explicadas e demonstradas, 

como Edelman e Tononi estão fazendo com seus argumentos e hipóteses, mas a experiência 

não pode ser transferida e reproduzida.  

Esta afirmação toca diretamente na questão central de toda esta tese, que diz 

respeito a discutir o privado e o compartilhado na experiência do dançarino no Contato 

Improvisação. As reflexões de Edelman e Tononi (1992, 2000), bem como as de Antonio 

Damásio (1996, 2000, 2004) - autores que ao longo deste capítulo trouxemos bem 
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próximos em suas hipóteses - apresentam uma ideia de self e experiência razoavelmente 

“blindada” ao “outro”, isto é, como foi dito acima, “inexoravelmente privada”.  

No capítulo anterior, estivemos em condição de um posicionamento “menos 

inexorável” a favor do privado na experiência. Além da filosofia de John Dewey, as 

hipóteses a favor do conceito de enação* de pesquisadores como o filósofo Alva Nöe (2004, 

2009) e o filósofo e biólogo Francisco Varela (1993), nos permitiram acomodar e avançar 

no entendimento de proposições como a mutualidade da experiência, referenciada pelo 

dançarino Steve Paxton, bem como a metáfora da “osmose” por meio de uma possível 

comunicação entre inconscientes, elaborada pelo filósofo José Gil debruçado sobre as 

próprias ideias de Paxton.   

 Alva Nöe, por exemplo, chega ao ponto de afirmar que o cérebro não é o melhor 

lugar para procurarmos modelos explicativos para a consciência, a mente ou o self.   
 
Consciência não é algo que o cérebro adquire por si mesmo. Consciência requer a 
operação conjunta de cérebro, corpo e mundo. De fato, consciência é uma aquisição 
do animal como um todo em seu contexto ambiental. Eu nego, em resumo, que 
você é seu cérebro. Mas eu não nego que você tem um cérebro. E eu certamente não 
nego que você tem uma mente. Ter uma mente, entretanto, requer mais do que um 
cérebro. Cérebros não têm mentes; pessoas (e outros animais) têm. 100 (NÖE, 2009, 
p. 10) 

 

Desta forma, o ponto de debate (e combate) de Nöe é que a experiência privada e 

singular que temos do mundo não é necessariamente “subjetiva” no sentido de que não é 

um processo interno como a digestão é um processo interno do corpo. Para o autor, as 

dificuldades sem fim encontradas nas mais diferentes linhas de investigação da consciência 

decorrem do fato de que ela está sendo procurada no lugar errado, no lugar que não está, 

isto é, no cérebro, ainda que este seja fundamental para a sua existência. Alternativamente, 

a proposta de Nöe é que a consciência deve ser investigada na complexidade do processo 

dinâmico de corpos-sujeitos que estão, pertencem e agem no mundo em coletividades.   

Entretanto, no que diz respeito às hipóteses de Edelman e Tononi, talvez seja 

necessário considerar o campo específico de suas atuações profissionais e investigação.  

                                                
100 Consciousness is not something the brain achieves on its own. Consciousness requires the joint operation 
of brain, body, and world. Indeed, consciousness is an achievement of the whole animal in its environmental 
context. I deny, in short, that you are your brain. But I don´t deny that you have a brain. And I certainly don´t 
deny that you have a mind. To have a mind, though, requires more than a brain. Brains don´t have minds; 
people (and other animals) do.  



160 
 

Como neurocientistas, é compreensível que estes autores estejam refletindo e teorizando a 

partir da perspectiva da anatomia e funcionalidade do cérebro e que nessa matéria estejam 

concentrados seus esforços, ainda que possam reconhecer que o cérebro é parte de um 

corpo maior, e que este corpo é também uma pessoa cuja existência é inseparável de 

ambientes de características naturais e culturais complexas.   

No livro Um universo de consciência: como a matéria se torna imaginação (2000) 

que, neste capítulo, estamos tomando como referência das hipóteses de Edelman e Tononi, 

ainda que em algumas passagens reconheçam a importância do corpo integral, do ambiente 

e da cultura e linguagem na experiência da consciência, o foco e propósito dos autores é, 

assumidamente, procurar as bases neuronais que lhe correspondem. De fato, os autores não 

deixam exatamente claro, ao longo do livro, a medida que acreditam que a consciência é 

explicável por suas bases neuronais e a medida que tal explicação dependeria do contexto 

situado para além do cérebro em que se dá a consciência, ou seja, o corpo integral, o 

ambiente natural e cultural em que se move e se manifesta. O reconhecimento desse caráter 

“situado” para a consciência, self e experiência, que é central para as hipóteses traçadas na 

perspectiva da filosofia de Alva Nöe (2004, 2009), é apenas mencionado vez ou outra pelos 

neurocientistas Edelman e Tononi na referida obra.  

Seguindo o seu objetivo de teorizar sobre as bases neuronais que estão implicadas 

nos fenômenos e funcionalidades da mente, os autores ressalvam que nenhuma explicação 

que possa ser oferecida sobre a consciência, poderá substituir ou transferir a experiência da 

consciência. Entretanto, defendem que o fato desta ser intransferível, singular e privada não 

é o mesmo que dizer que ela está fora do alcance de uma explicação satisfatória para as 

exigências de uma explicação científica. Uma explicação satisfatória seria, inclusive, capaz 

de apontar razões pelas quais a experiência é assim intransferível, singular e privada. 

Acredito que, no contexto das hipóteses destes autores, é precisamente o conceito de 

informatividade que poderá oferecer condições de tratarmos alguma hipótese de que o 

privado da experiência de um dançarino no Contato Improvisação possa tocar e alcançar 

algo do privado da experiência do outro com quem dança. Observo que a dançarina Nita 

Little também investe nesta direção por meio de sua ideia de “segmentação” para tratar do 

controle da dimensão informacional da experiência: 
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Esta habilidade [segmentação] promove flexibilidade na experiência do individuo e 
capacidade de resposta às condições de seu próprio corpo no espaço, e também 
pode ser extrapolado para incluir outros e suas experiências. Uma capacidade para 
controlar a quantidade de informação é habilidade formativa para esta arte da 
experiência. 101 (LITTLE, 2008) 

 Assim, ainda mantemos a ideia de que uma das pequenas danças a que o dançarino 

de Contato Improvisação pode se dedicar é aquela que permitiria estender seu campo de 

presença, que seria um campo informacional, para alcançar a experiência do outro. 

   

 

 

Geometria fractal da Presença. 

 

A Hipótese do Núcleo Dinâmico pode corroborar a ideia de que a experiência 

consciente do dançarino, a cada instante, possa incluir em sua complexidade informativa 

muitos e refinados arranjos perceptivos, inclusive sobre o corpo e a experiência do outro, 

além de sobre o fator temporalidade.  

O argumento traçado neste capítulo propõe a conclusão de que a percepção do 

dançarino de Contato Improvisação pode ser treinada, na sua prática, para explorar mais 

intensamente esta “extensão, volume e textura” do “aqui e agora” que é a sua experiência a 

cada instante.  

 Ao trabalhar em duas ocasiões (no III e IV Festival de Contato Improvisação de São 

Paulo) com Nita Little, uma das fundadoras do Contato Improvisação na década de 1970 e 

ainda intensamente atuante na sua prática, pesquisa e difusão, eu registrei uma das formas 

recorrentes que ela, repetidas vezes, procurava instigar os dançarinos a buscarem e se 

concentrarem no tempo presente da dança. Sua expressão era “dividir o tempo em fatias 

cada vez mais finas”.  

Para fazer isto eu introduzo o conceito de fatiar o tempo. Uma quantidade grande de 
tempo é uma fatia larga. Um exemplo poderia ser um movimento recordado e 
executado como uma única ação, como a sequencia inteira de um port-de-bras 
[passo codificado do balé clássico]. Pessoas podem também fatiar o tempo muito 

                                                
101 This skill [chunking] promotes flexibility within the individual’s experience and responsiveness to the 
conditions of her own body in space, and can also be extrapolated to include others and their experience.  An 
ability to control the quantity of information is a formative skill for this art of experience. 
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finamente, em milissegundos, e ainda reter um grande segmento de informação 
nele. Muitas pessoas passaram pela experiência de um acidente com ameaça de vida 
e reportam a experiência de estarem conscientes da desaceleração do tempo 
enquanto elas notavam cada detalhe. Elas realizam em alta taxa um “fatiamento 
fino” do tempo enquanto estabelecem conexão com um segmento largo de 
informação, desta forma assimilando muito mais informações do que em suas 
consciências normais despertas, enquanto experienciam o tempo lentamente. 
Quanto mais rápido nós nos movemos no contato improvisação, mais fino nós 
necessitamos fatiar o tempo. Uma capacidade para modificar as fatias de tempo que 
nós experienciamos é uma companheira da habilidade de segmentar. Capacita-nos a 
controlar o detalhe e a qualidade da informação que nós recebemos. 102 (LITTLE, 
2008) 

 O que Nita Little chama de habilidade de segmentar, nós tratamos neste capítulo 

sobre a “presença” no Contato Improvisação como a possibilidade de tomar uma “fina fatia 

do tempo” e ampliá-la para um “horizonte” de percepção e experiência. Poderíamos, assim, 

concordar com Alva Nöe de que a experiência seria fractal: 
 
Experiência é fractal, neste sentido. Em qualquer nível de análise, sempre está 
presente um campo estruturado que se estende para fora na direção de uma periferia 
com elementos que estão fora de visão. Sempre existe espaço, dentro da experiência, 
para mudanças de atenção. O ponto é este: a experiência perceptual não analisa ou é 
reduzida à experiência de elementos atômicos ou simples aspectos. Experiência é 
sempre de um campo, com estrutura, e você nunca pode compreender o campo 
inteiro em um simples ato de consciência. Algo sempre resta presente, mas fora de 
vista. 103 (NÖE, 2004, p. 135) 

 

 Ao concentrar-se na fração mais curta de tempo que for capaz, não com o propósito 

de agarrar a percepção de um “átomo” de tempo presente, mas, antes, com o propósito de 

                                                
102 To do this, I introduce the concept of slicing time. A large amount of time is a large slice. An example 
might be a movement recalled and performed as one action, such as the entire sequence of a port-de-bras. 
People can also slice time very thinly, into milli-seconds, and yet hold a large chunk of information within it. 
Many people have experienced a life threatening accident and report the experience of being aware of time 
slowing down while they noticed every detail. They ‘thin slice’ time at a very high rate while connected to a 
large chunk of information, thus taking in a great deal more information than in their normal waking 
consciousness while experiencing time slowly.  The faster we move in contact improvisation, the thinner we 
need to slice time.  An ability to shift the size of the slices of time we are experiencing is a companion skill to 
chunking.  It enables us to control the detail and the quality of information we receive.    
 
103 Experience is fractal, in this sense. At any level of analysis, it always presents a structured field that 
extends outward to a periphery, with elements that are out of view. There is always room, within experience, 
for shifts of attention. The point is this: a perceptual experience doesn´t analyze or break down into the 
experience of atomic elements, or simple features. Experience is always of a filed, with structure, and you can 
never comprehend the whole field in a single act of consciousness. Something always remains present, but out 
of view. 
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desfrutar e explorar o máximo que possa encontrar perceptivamente nesse “aqui e agora”, a 

própria temporalidade na experiência do dançarino estaria sujeita a esta qualidade fractal.  

Recordando a imagem de tempo esférico e cinestésico, do dançarino e professor 

Martin Keogh, o tempo vem e vai por todas as direções que atravessa o corpo. O presente 

está no Contato, porque é lá que está a atenção do dançarino. O passado desaparece dentro 

do corpo em sensações e impregnações. O futuro está em qualquer direção de movimento. 

A percepção está, assim, sujeitas a muitos caminhos de intensificação nessa experiência de 

geometria fractal. Na perspectiva da filosofia estética de John Dewey, estaríamos tratando 

de, pelo puro engajamento sensório-motor que o Contato Improvisação proporciona, elevar 

a “prosa” corriqueira do fluxo de percepções à “poesia” da experiência de cunho artístico-

estético: 
Embora não haja uma diferença que se possa definir com precisão entre a prosa e a 
poesia, existe um abismo entre o prosístico e o poético, como termos extremos que 
limitam tendências da experiência. [...] A prosa é uma questão de descrição e 
narração, de detalhes acumulados e relações elaboradas. Desdobra-se em seu 
avanço como um documento legal ou um catálogo. A poesia inverte esse processo. 
Condensa e abrevia, com isso conferindo às palavras uma energia de expansão 
quase explosiva. (DEWEY, 2010, p. 423) 

 

 Assim, é muito oportuno encerrarmos este capítulo com o seguinte documento de 

processo em que a dançarina recorreu à formatação poética para representar a sua 

experiência:  
 
O corpo que me 
Completou hoje 
Era frágil 
Fisicamente 
O meu peso ainda 
Desequilibrado 
Era um pêndulo 
Sobre o outro corpo 
Que badalava movimentos 
O tempo e suas fragilidades 
Relatividades e simultaneidade 
Escorre sempre 
 
(documento de processo, curso intensivo em Cachoeira, 16 a 18 de novembro de 2012, 
participante: Rebecca França). 
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 Nestes versos, o tempo é uma presença compartilhada, um corpo e experiência que 

se completa com outro, vivo e frágil, um peso em movimento curvo e recorrente, sem 

progresso, como um pêndulo. “Peso” intitula o próximo capítulo, que irá tratar das 

“coesões” que habituam e cerceiam a percepção e a experiência de si, bem como a forma de 

“movimentar” isto pelo jogo-dança de Contato Improvisação. 
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VI - PESO 

Vertigem e Aglutinação, desorganizar a 

percepção para organizar diferente. 
 

 
Um homem comum, que é igualmente cercado por aquelas forças 

inexplicáveis, se esquece delas, porque tem outros tipos de escudos 
especiais para se proteger. As pessoas estão ocupadas fazendo o que 

sempre fazem. São esses seus escudos. 
 

(Carlos Castaneda – Uma Estranha Realidade) 
 
 
 

 Peso também é palavra-chave nas teorizações de Rudolf Laban (1978) sobre o 

movimento, sendo um dos quatro fatores fundamentais que estruturam o seu sistema.  
 
A partir dos anos 1920, Laban faz da questão do peso do corpo e do seu 
deslocamento o centro de seu modo de pensar o movimento. A maneira como cada 
um gerencia a relação com seu peso – ou seja, a maneira como cada um organiza 
sua postura para se manter de pé e adaptar-se à lei da gravidade – é eminentemente 
variável. É ao mesmo tempo tributária de pressões mecânicas, do vivido 
psicológico do indivíduo, da época e da cultura em que se inscreve. (SUQUET, 
2008, p. 528) 

 

 Como os outros três fatores de Fluxo, Tempo e Espaço neste sistema de Laban, o 

Peso pode entrar em combinações destes fatores que resultariam em “estados expressivos” 

para os quais Laban oferece nomes próprios. Julgo como bastante oportuno o batismo 

conferido por Laban de “onírico” para a combinação de Peso e Fluxo, no que diz respeito 

às reflexões sobre a intensificação da percepção no Contato Improvisação enquanto jogo-

dança em que se destaca a característica de vertigem.  

 Nós, praticantes, investigadores e entusiastas do Contato Improvisação, teríamos a 

impressão que a descrição que Roger Caillois faz dos jogos de vertigem, no seu sistema 

classificatório para uma teoria dos jogos, é razoavelmente “dramática” para aplica-la 

inconteste ao nosso jogo-dança: 
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Um último tipo de jogos associa aqueles que assentam na busca da vertigem e que 
consistem numa tentativa de destruir, por um instante, a estabilidade da percepção e 
inflingir à consciência lúcida uma espécie de voluptuoso pânico. Em todos os casos, 
trata-se de atingir uma espécie de espasmo, de transe ou de estonteamento que 
desvanece a realidade com uma imensa brusquidão. (CAILLOIS, 1990, p. 43) 

 

 Poderíamos dizer, talvez, que é tudo nesta direção que aponta Caillois, isto é, de 

desestabilizar a percepção, mas com outra emoção que não de “voluptuoso pânico”, porque 

nós diríamos que a emoção recompensadora que nos fascina é atingir a “calmaria em 

momentos altamente adrenalizados”, como salienta Steve Paxton:  
 
Permanecer em pé se tornou uma de nossas disciplinas [referência ao exercício 
original da “pequena dança”, já discutido em capítulos anteriores], manter a mente 
atenta ao momento presente do corpo. Esta prática simples foi a preparação para as 
interações complexas que surgiriam com um parceiro. Como eram as práticas de 
jogar e pegar que pediam por respostas imediatas, levando-nos a estados 
adrenalizados. [...] O suporte necessário de partes reflexivas inconscientes do 
cérebro é mais presente quando a mente consciente não tem medo. A calmaria de 
permanecer em pé é estendida para a queda.104 (PAXTON, 1997, p. 142-143) 

 
  

 Assim, em vez de buscar emoções afiliadas ao medo, poderíamos dizer que o 

dançarino estaria interessado em se estabelecer em um voluptuoso (parafraseando Caillois) 

“centro imóvel do mundo que gira” 105, experiência para a qual teríamos uma descrição 

muito apropriada no depoimento do dançarino e professor polonês Sebastian Flegiel, 

tomado por mim em entrevista pessoal por ocasião da Conferência ECITE09 European 

Contact Improvisation Teachers Exchange:  
 

Eu aprendi como alcançar um estado de mente interessante. Para chegar lá eu 
começo mudando minha visão. Eu tento parar de perceber imagens voluntariamente. 

                                                
104 Standing became one of our disciplines, keeping the mind attentive to the body´s present moment. This 
simple practice was preparation for the complex interactions that would arise with a partner. As were the 
throwing and catching practices that called for instant response, introducing ourselves to adrenalized states. 
[…] The support needed from the unconscious reflexive parts of the brain is more present when the conscious 
mind is no afraid. The calmness of standing is extended into the fall. 
 
105 Eu trago tal expressão, “centro imóvel do mundo que gira”, como lembrança da minha participação no 
trabalho da professora e dançarina baiana Marta Bezerra, no início da minha prática de Contato Improvisação, 
particularmente nas vivências desta dança no seu projeto Dançando nas Montanhas,  em 2001. Não encontro 
referências escritas desta expressão em material tais como folders ou cartazes daquele evento, mas gostaria de 
deixar registrada esta referência.  
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Meus olhos estão abertos, mas eu estou olhando através das pessoas, objetos, 
paredes sem focalizar minha vista em nada. Depois de um tempo a imagem que 
minha mente percebe começa a borrar e eu começo a ver linhas borradas. Nesse 
ponto a ideia de eixo central vertical do corpo começa a desaparecer e eu não 
preciso mais do eixo. Neste momento eu sou sem-eixo, mas ao mesmo tempo eu 
posso assumir um eixo em cada posição em que meu corpo esteja. Poucos minutos 
depois eu começo a sentir a energia pura que me move e meu estado muda de novo. 
Nesse ponto “self” é constante, calmo e imóvel. À minha volta existe um tornado de 
energia e é o mundo fora que muda seu eixo a cada segundo, não eu, EU ou “self” 
está suspenso na calmaria do não-movimento e observa o mundo externo em 
movimento.106 (Entrevista, tomada por escrito, com Sebastian Flegiel, Inglaterra, 
julho 2009). 

 

 Ou nós poderíamos também dizer, como de fato foi dito em capítulo anterior, que o 

dançarino encontra a vertigem no jogo-dança de Contato Improvisação, pelos eventos 

psicofísicos e orgânicos na sua experiência artístico-estética em que “a experiência é de um 

material carregado de suspense e avança para sua consumação por uma série interligada de 

incidentes variáveis” (DEWEY, 2010, p. 403), isto é, a emoção estética alcançada por meio 

da intensificação da percepção no engajamento com a atividade artística que, por sua vez, 

não deixa de ser contínua e ancorada nas atividades e existências cotidianas de nossos 

corpos orgânicos, tal qual John Dewey entende a experiência. 

 Sustentar, desta forma, a proposição de jogo-dança de vertigem, parece coerente 

com a seguinte reflexão do dançarino e professor Daniel Lepkoff, sobre o treinamento a 

que se dedica o dançarino no Contato Improvisação: 
 
Aprender Contato Improvisação é aprender a colocar uma questão. A questão é: o 
que acontece quando eu focalizo minha atenção na sensação de gravidade, na terra e 
no meu parceiro? A questão não é feita pela mente, ela é formulada no corpo. Fazer 
isto é uma habilidade aprendida e requer um esforço especial. A pessoa precisa ter 
um interesse na sua experiência física e nas associações e imagens que ocorrem ao 
corpo quando ela se move. A pessoa precisa ter uma curiosidade a respeito de seus 
padrões únicos de resposta. A prática subjacente requer um apetite de não saber e 
uma disposição para experimentar desorientação [grifo meu]. É a curiosidade 

                                                
106 I learned to reach very interesting state of mind. To get there I start with changing my vision. I try to stop 
perceiving images with will. My eyes are open, but I am looking “through” people, objects, walls without 
focusing my sight on anything. After a while the image that my mind perceives starts to blur and I start to see 
blurred lines. At that point the idea of central vertical axis of the body starts to fade and I don´t need the axis 
any more. In that moment I am axisless but at the same time I can assume axis in every position that my body 
is in. Few minutes later I start to feel pure energy that moves me, and my state changes again. At that point 
“self” is constant, calm and motionless. Around me there is a tornado of energy and it is world outside that 
change its axis with every second, not me, I or “self” is hanging in calmness of nonmovement and observe the 
outer world in movement. 
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energética deste questionamento que é a batida do coração de um dueto de Contato 
Improvisação. 107 (LEPKOFF, 2008, p. 203) 

 

É com esta introdução que eu proponho, neste capítulo, que a vertigem no Contato 

Improvisação seja observada no que ela implica em quebra, desafio, recusa ao hábito e 

consequente abertura e estímulo à imaginação na percepção e experiência, algo que poderia 

ser reconhecido na ideia de um estado expressivo “onírico” que surge das teorizações de 

Rudolf Laban (1978). Isto sustentará o conceito de desabituação que estou utilizando, tanto 

a serviço do argumento desta tese quanto na condução de treinamento do Contato 

Improvisação, para investir contra a “blindagem” da experiência do dançarino na 

perspectiva “em primeira pessoa”.  

 

 

Aglutinação, o “problema de ligação”. 

 

 Muitos investigadores no campo da cognição humana se vêm obrigados a 

mencionar a importância da herança do filósofo, físico e matemático francês Renés 

Decartes (1596-1650), ainda que, normalmente, para recusar esta herança.  

 Não obstante Descartes tenha lapidado um método de investigação intelectual que 

ainda tenha, hoje em dia, forte influência na prática de trabalho dos mais diversos campos 

do conhecimento e empreendimentos ditos científicos, no que tange à cognição humana, o 

filósofo partiu de um pressuposto muito difícil de sustentar sistematicamente no contexto 

dos conhecimentos e hipóteses contemporâneos neste campo. Trata-se da sua assunção de 

que corpo e mente não seriam apenas dois “assuntos” ou “objetos de investigação” 

diferentes, mas que seriam, de fato, fenômenos cujas origens partem de “materiais” ou 

naturezas de ordens distintas.  

                                                
107 To learn Contact Improvisation is to learn how to pose a question. The question is: what happens when I 
focus my attention on the sensations of gravity, the earth, and my partner? The question is not asked by the 
mind, it is formulated in the body. To do this is a learned skill and requires a special effort. One needs to have 
an interest in one´s physical experience and in the association and images which come into the body when 
one moves. One needs to have a curiosity about one´s unique patterns of response. The underlying practice 
requires an appetite for not knowing, and a willingness to experience disorientation. It is the energetic 
curiosity of this questioning that is the heartbeat of a Contact Improvisation duet. 
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 Assim, as grandezas e pressupostos físicos, químicos e biológicos que poderiam 

pautar estudos sobre o corpo, não serviriam para pautar estudos sobre a mente. Entendendo 

“mente”, aqui, como denominação genérica de um conjunto de experiências pelos quais o 

ser humano se reconhece como testemunha de sua própria existência, assunto ora 

endereçado como mente, consciência, self, espírito, alma etc., a depender do contexto 

cultural e de conhecimento em que a “explicação” é oferecida.  

 Como consequência deste pressuposto dualista, René Descartes se viu às voltas com 

a necessidade de propor alguma hipótese sobre o que traria e manteria juntos em nossas 

existências estes dois fenômenos, corpo e mente. À primeira vista, parece-nos que esta é a 

razão pela qual o filósofo acreditou que era necessário buscar um “lugar” ou ponto de 

contato precisamente localizável para que estes fenômenos de matérias distintas 

estabelecessem relação. A glândula pineal, localizada num centro geométrico quase perfeito 

do cérebro, teria lhe parecido um candidato ideal.   

 Entretanto, podemos também supor que esta necessidade de propor um lugar de 

“reunião” para a mente e o corpo, estivesse de fato endereçada a tratar um problema muito 

mais entranhado no que diz respeito ao tema da cognição, problema com o qual os 

investigadores contemporâneos ainda se vêm às voltas. Trata-se de um problema de 

ligação108 no sentido muito mais amplo. 

 Descartes, à sua época, trabalhava em um contexto cultural que lhe permitia que 

dissecasse corpos humanos em sua investigação. Não que o corpo humano tenha sido 

sempre, até então, uma integridade indefasável de cujas entranhas não se tinham 

conhecimento algum. O que impressionava ao ponto de ser celebrizado na pintura de 

Rembrandt 109  era que o corpo humano, agora, era dissecado “pelo pensamento”, pelo 

método de investigação intelectual que ia estabelecendo os contornos da abordagem 

científica do conhecimento, um método que era marcadamente “dissecador”, isto é, 

analítico.  

                                                
108 Estou utilizando a expressão “problemas de ligação” como tradução para ”the binding problem”, que é 
como costuma ser endereçada essa questão na literatura de estudos da cognição em língua inglesa. 
 
109 Referência à famosa tela A lição de anatomia do Dr. Tulp (1632) do pintor neerlandês Rembrandt  
Harmenszoon van Rijn (1606-1669), contemporâneo de Descartes na Holanda do século XVII. 
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 Quanto mais esse método avançava, até os dias de hoje, mais o corpo e a existência 

humanas eram dissecados e fragmentados, não obstante nossa experiência de si e do mundo, 

no âmbito da “mente”, tenda fenomenologicamente para a coesão, unidade e integralidade.  

 Portanto, toda a vez que, no campo de estudos da cognição, pesquisadores 

contemporâneos se vêm às voltas com o dilema de lidar, por um lado, com evidências de 

fragmentação e descentralização e, por outro lado, com a experiência fenomenologicamente 

inclinada para a coesão, unidade e integralidade, esses pesquisadores precisam lidar com os 

problemas de ligação para os quais René Descartes poderia estar buscando soluções na 

glândula pineal e em hipóteses que apontavam para o homúnculo*, o pequeno homenzinho 

dentro do cérebro para quem a experiência convergia.   

 Na perspectiva de estudos contemporâneos da cognição, a forma de tratar esse 

problema de ligação nesta tese esteve em considerar a Hipótese do Núcleo Dinâmico* de 

Edelman e Tononi (2000), em que aprendemos como a arquitetura cerebral proporciona que 

um largo e distribuído conjunto de núcleos neuronais possam ser reunidos em um 

aglomerado funcional com as características necessárias para corresponder à nossa 

experiência consciente a cada instante. Nesta perspectiva, pode-se refletir sobre indícios 

das “aglutinações” complexas e continuamente cambiantes de atividade neural e perceptiva 

que são os estados de consciência e experiência do dançarino/jogador entregue ao potencial 

de sensações e percepção vertiginosas as quais vislumbramos no Contato Improvisação. 

 Na figura 13 (a seguir), desenho elaborado no contexto de processo de criação e 

treinamento de Contato Improvisação, exercícios que almejavam um bombardeamento de 

estímulos sensoriais - tal como o exercício em que a dançarina, de olhos fechados, recebia 

estímulos com diferentes texturas, intensidades, direções, de outros cinco dançarinos - 

resultam nesta imagem que parece comunicar bem uma ideia de tensões e estruturas a um 

só tempo frágeis e fortes, amplamente distribuídas e com nucleações independentes ainda 

que interligadas, bem como uma ideia de planos que poderia simbolizar hierarquias 

temporárias e cambiantes de atenção. Uma experiência corporal e perceptiva que é corente 

com as teorizações de Edelman e Tononi sobre a Hipótese do Núcleo Dinâmico para 

oferecer um modelo explicativo para a consciência.  
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Figura 13. Documento de processo, curso regular em Salvador-BA, 21 de agosto de 2011, participante: 
Larissa Leão.  
 

 Por outro lado, o filósofo John Dewey, em cujo trabalho nós buscamos referências 

em torno da premissa de assumir o Contato Improvisação no contexto da experiência 

artístico-estética, trata os problemas de ligação por meio de reflexões em termos de 

qualidades permeantes que perpassam e conferem unidade à experiência: 
 
Coisas físicas, vindas dos confins da Terra, são fisicamente transportadas e levadas 
a agir e reagir umas sobre as outras, na construção de um novo objeto. O milagre da 
mente é que algo parecido ocorre em uma experiência sem transporte nem 
montagem físicos. A emoção é a força motriz e consolidante. Seleciona o que é 
congruente e pinta com suas cores o que é escolhido, com isso conferindo uma 
unidade qualitativa a materiais externamente díspares e dessemelhantes. Com isso, 
proporciona unidade nas e entre as partes variadas de uma experiência. (DEWEY, 
2010, p. 120) 
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 Certamente a emoção é parte dos padrões de responsividade ao meio que Alva Nöe 

(2004, 2009) aponta como relevantes na nossa atividade perceptiva, isto é, a tendência de 

que as impressões sensoriais resultem em percepções tais e quais, por meio do 

conhecimento sensório-motor acumulado na nossa exploração ativa do mundo e histórico 

de experiências vividas. Ou seja, o conjunto de tendências habituadas de síntese cognitiva 

que garantem, a cada um, eficiência evolucionária e economia de “processamento” 

comportamental e no âmbito do sistema nervoso. Em outras palavras, soluções para 

problemas de ligação com os quais René Descartes já tratava a seu modo e condições, no 

século XVII. 

 Esta tese dedica-se a refletir sobre se o possível testemunho e concentração sobre a 

atividade perceptiva, aliado a sua própria desestabilização e exploração de limites, na 

prática do Contato Improvisação, poderia além de abrir espaços de imaginação, abrir 

também espaços para incluir algo para além da perspectiva “em primeira pessoa” na 

experiência.  Estenderíamos os nossos problemas de ligação para incluir o “outro” e a sua 

experiência.  Inspirados nas reflexões de John Dewey, o dançarino poderia observar a 

extensão da qualidade permeante de sua experiência na dança incluindo a experiência do 

outro, uma atitude que poderia ser dita “afetiva”: 

 
Falei da qualidade estética que arredonda uma experiência, em sua completude e 
unidade, como emocional. Talvez essa referência cause dificuldades. Tendemos a 
pensar nos sentimentos como coisas tão simples e compactas quanto as palavras 
com que os denominamos. Alegria, tristeza, esperança, medo, raiva ou curiosidade 
são tratadas como se, por si só, cada um fosse uma espécie de entidade que entra em 
cena já pronta, uma entidade capaz de durar muito ou pouco tempo, mas cuja 
duração, crescimento e carreira é irrelevante para sua natureza. Na verdade, quando 
significativas, as emoções são qualidades de uma experiência complexa que se 
movimenta e se altera. Digo quando significativas porque, de outro modo, elas não 
passam de explosões e irrupções de um bebê perturbado. [...] A experiência é 
afetiva, mas nela não existem coisas separadas, chamadas emoções. (DEWEY, 
2010, p. 118-119) 

 

 Isto pode ser relacionado com a exortação do dançarino Daniel Lepkoff para que a 

atenção e consciência sejam concentradas nas sensações sem, contudo, preocupar-se em 

identificar, nomear, conceituar. Isto é, não se trataria de saber se estamos em estados de 

emoção, ou sentimento, ou o que seja, muito menos de nomeá-los. Trataria, antes, de 

testemunhar e “saborear” qualidades, especialmente as que apontam para a integração da 
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experiência e, quiçá, ligação com a experiência do outro. Circunstância em que seria, 

também, interessante observar os hábitos e possíveis aberturas neles para, operar “nos 

limites do conhecido”.  

 Poderíamos “cuidar do nosso animal”, conforme Lepkoff relembra os estímulos e 

questões sublinhadas por Steve Paxton nos primórdios do Contato Improvisação, ao ponto 

de nos determos o quanto for possível na fronteira da linguagem (LEPKOFF, 2008, p. 202). 

E se cruzamos essa fronteira, porque, afinal, somos criaturas de linguagem, e disso não 

conseguimos (se acaso quiséssemos) nos livrar, poderíamos observar também os caminhos 

habituados de percepção e comportamento que estão embutidos e estruturados no uso da 

linguagem enquanto ferramenta pela qual “descarregamos” cognição e nos relacionamos 

com o mundo, como explica Alva Nöe.  

 
Nossos mundos linguísticos – como o resto de nossos mundos – corre por trilhas 
estabelecidas por meio de caminhar repetido. E, como no caso de caminhar, é difícil 
pisar fora da trilha; como água correndo para o ponto mais baixo, o pensamento 
linguístico segue um caminho para o vale mais baixo, um curso de atração que nós 
mal podemos resistir. Que conversações você teve hoje? Com seu conjugue, ou suas 
crianças, ou o homem que vende jornais na esquina, ou o recepcionista na entrada 
quando você estava pegando sua correspondência, ou a professora do seu filho no 
jardim de infância? A vasta maioria do que nós dizemos e ouvimos é o que nós 
dizemos e ouvimos cada dia de nossas vidas. Isto não é causa para alarme. Uma das 
muitas falsas ideias sobre linguagem é que sua função primária é expressar 
informação ou comunicar pensamentos. A fala tem muitas funções, mas certamente 
uma grande parte dela é mais comparável ao comportamento adestrado de 
chimpanzés ou o comportamento de pastoreio de cachorros do que a discurso 
fundamentado entre parlamentares. [...] A maior parte do que falamos e fazemos 
cada dia é mais como os grunhidos e sinais que jogadores de baseball utilizam para 
indicar quem irá agarrar a bola do que uma genuína conversação. 110(NÖE, 2009, p. 
107) 

 

                                                
110 Our linguistic worlds – like the rest of our worlds – run along trails made through repeated walking. And 
as with walking, it is hard to step off the trail; like water rushing to the lowest point, linguistic thought follows 
a path to a lowest basin, a course of attraction that we can barely resist. What conversations have you had 
today? With your spouse, or your kids, or the man who sells newspapers on the corner, or the receptionist out 
front when you were collecting your mail, or your son´s nursery school teacher? The vast majority of what we 
say and hear is what we say and hear every day of our lives. This is not cause for alarm. One of the very 
many false ideas about language is that its primary function is to express information ou communicate 
thoughts. Speech has many functions, but surely a large part of it is more like the grooming behavior of 
chimpanzes or the shepherding behavior of dogs than it is like reasoned discourse among parliamentarians. 
[…]   The bulk of what we say and do each day is more like the grunts and signals baseball players use to 
indicate who´ll catch the pop fly than it is like a genuine conversation. 
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 Tais caminhos habituados que a linguagem tende a percorrer, também habituaria a 

“produção de narrativas” que contamos para nós mesmos na experiência, conforme o 

filósofo da mente Daniel Dennett, em seu livro Consciousness Explained (1991), ataca os 

problemas de ligação em seu modelo para a consciência, o Modelo dos Múltiplos 

Rascunhos (Multiple Drafts Model*), justamente refletindo sobre o self como uma espécie 

de centro e fenômeno de uma produção de narrativas em que a linguagem se destaca e na 

qual nossos cérebros e mentes estão continuamente empenhados.  
 
Nosso ambiente humano contém não somente comida e abrigo, inimigos para 
combater ou escapar, coespecíficos com quem acasalar, mas também palavras, 
palavras, palavras. Essas palavras são elementos potentes de nosso ambiente que 
nós prontamente incorporamos, ingerimos e as expulsamos, tecendo-as como teias 
de aranha em cadeias auto-protetoras de narrativas. [...] Nossa tática fundamental de 
autoproteção, autocontrole e auto-definição não é tecer teias ou construir diques, 
mas contar estórias, e mais particularmente confeccionar e controlar a estória que 
nós contamos a outros – e a nós mesmos – sobre quem somos nós. E tanto como 
aranhas não tem que pensar, consciente e deliberadamente, sobre como tecer suas 
teias, e tanto quanto castores, diferente de engenheiros humanos profissionais, não 
planejam deliberada e conscientemente as estruturas que constroem, nós (diferente 
de humanos contadores de história profissionais) deliberada e conscientemente não 
descobrimos narrativas para contar e como contá-las. Nossos contos são tecidos, 
mas na maior parte nós não os tecemos; eles nos tecem. Nossa consciência humana, 
e nossa individualidade narrativa, é seu produto, não sua fonte. 111  (DENNETT, 
1991, p. 417,418) 

 

 Assim, treinando por meio da prática do Contato Improvisação, tanto quanto 

possível no nível pré-linguístico e pré-social da nossa constituição “animal”, para 

reconhecer a inteligência (ainda que nem sempre muito “inteligente”) dos nossos hábitos de 

percepção e experiência, mas buscando neles possibilidades de desabituação e aberturas 

para imaginação, talvez possamos utilizar também este treinamento para observar os nossos 

hábitos de “diálogo interno” pelo qual apreendemos constantemente a experiência na 

                                                
111 Our human environment contains not just food and shelter, enemies to fight or flee, and conspecifics with 
whom to mate, but words, words, words. These words are potent elements of our environment that we readily 
incorporate, ingesting and extruding them, weaving them like spiderwebs into selfprotective strings of 
narrative. [...]Our fundamental tactic of self-protection, self-control, and self-definition is not spinning webs 
or building dams, but telling stories, and more particularly concocting and controlling the story we tell others 
– and ourselves – about who we are. And just as spiders don´t have to think, consciously and deliberately, 
about how to spin their webs, and just as beavers, unlike professional human engineers, do not consciously 
and deliberately plan the structures they build, we (unlike professional human storytellers) do not consciously 
and deliberately figure out narratives to tell and how to tell them. Our tales are spun, but for the most part we 
don´t spin them; they spin us. Our human consciousness, and our narrative selfhood, is their product, not 
their source. 
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linguagem. Com isso, talvez possamos conquistar também aí alguma liberdade de contar 

histórias diferentes das que habitualmente contamos sobre o mundo que percebemos, e 

sobre nós mesmos nestes atos de percepção.  

 

Palavras. Escrever sobre a experiência me parece como pisar nas memórias que ainda se 
fazem presentes. Na realidade, me parece impossível falar sobre a experiência. Sobre a 
experiência mediada pela atenção. A atenção me convida a seguir o fluxo das sensações 
que renova a cada instante o tempo. O tempo toma aqui a forma de sensação e me convida 
a experimenta-lo a cada instante. Todo esse silencio e a tentativa de sustentar a atenção faz 
com que o medo desapareça. Faz com que os seres e as situações desgarrem-se de uma 
traiçoeira essencialidade. Nada importa.  
 
(documento de processo, curso intensivo ministrado em Cachoeira-BA, 16 a 18 de 

 novembro 2012, participante: João Aleixo). 
 

 Assim, o dançarino estaria estabelecendo a sua presença nesta espécie de fronteira 

em que, de um lado, tem o reconhecimento do valor e o recurso de uma “inteligência” 

coesa, estruturada e corporificada em hábitos cuja eficiência – em termos de garantia de 

que nosso comportamento, atividade perceptiva e experiência favoreçam da melhor forma 

possível nossa sobrevivência no meio – já foi testada, e, de outro lado, tem a sua atenção 

engajada na possibilidade e tentativa de agir, perceber e ter a experiência para além da 

segurança e condicionamento oferecido por aquela “inteligência em hábitos”.  

 É necessário treinar para desabituar e suportar a desabituação. 

 

 

 

Primeira recusa ao hábito e abertura à imaginação: a atenção sobre a atenção. 

  

 A atenção desempenha um papel de destaque na forma que Daniel Lepkoff usa-a 

para investigar e refletir sobre sua dança. Em seu trabalho atual, Lepkoff propõe uma 

espécie de meta-atenção, isto é, a atenção sobre a própria atenção, possibilitada pela ideia 

de que a atenção mesma é uma espécie de movimento que pode ser observado na dança112. 

                                                
112 Conheci a proposição de “movimentos da atenção” de Daniel Lepkoff, por ocasião do curso intensivo 
ministrado por ele no Festival de Contato Improvisação de Freiburg, Alemanha, em 2010. É importante 
salientar que, por algumas ocasiões ao longo dos cinco dias de curso, Lepkoff lembrava-nos que o material 
que nos oferecia não se tratava de um curso de Contato Improvisação, mas sim de ferramentas que podiam ser 
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Vamos acompanhar as reflexões do próprio Daniel Lepkoff, em entrevista realizada por 

Simoni Forti113, sobre tal ideia de “movimentos da atenção”:  
 
No meu próprio trabalho a idéia de “estar presente” sempre foi fundamental, mas 
como um conceito de dança “estar presente” é difícil de definir em termos técnicos 
e às vezes eu pude pensar nisto somente como algum tipo de atividade espiritual. 
As duas formas de movimento que eu pratiquei em meus primeiros anos de dança, 
Contato Improvisação e Release Technique, propuseram uma abordagem mais ou 
menos técnica na direção da atividade de “estar presente”. Continuando a explorar 
os detalhes físicos deste conceito através dos anos, eu percebi que “estar presente” é 
de fato um movimento e eu identifiquei o que está movendo. “Estar presente” é o 
“movimento da minha atenção”. Isto tem sido um processo de compreensão lento, 
mas excitante para mim. Eu agora tenho um conjunto de exercícios simples que 
realçam elementos específicos dessa atividade. Parece a mim, agora, tão direto e 
simples de praticar “estar presente” fisicamente como é praticar um plié [passo 
codificado do balé clássico, tratando de formas bem definidas de dobrar os joelhos 
realizando um agachamento], por exemplo.114 (LEPKOFF, 2005) 
 

 

 Assim, é através da observação de sua própria atenção que Lepkoff propõe um 

caminho para que o dançarino busque “estar presente”. Já vimos no capítulo anterior, à luz 

de neurocientistas como Antonio Damásio e Gerald Edelman, que a “consciência de si” 

surge como corolário de termos consciência de “objetos” (coisas, pensamentos, emoções, o 

que for) fora ou no âmbito de nossos corpos. A consciência, mesma, é “transparente”, isto é, 

                                                                                                                                               
aplicadas a ele. Em outras palavras, uma forma de marcar a originalidade e liberdade do seu trabalho, ainda 
que reconheça o contexto em que ele emerge, no qual o Contato Improvisação e a parceria com Steve Paxton 
tem papel importante. De fato, atualmente, o próprio Steve Paxton resguarda sua liberdade e responsabilidade 
como investigador e artista (ao mesmo tempo em que sustenta o compromisso estabelecido na década de 70 
de oferecer igual liberdade e responsabilidade a quem quer que encontre interesse no Contato Improvisação) 
quando diz que o seu trabalho hoje é dedicado a outra investigação, que se chama Material for the Spine 
(Material para a Coluna) (2008).  
 
113 Simoni Forti, nascida na Itália em 1935, mas radicada nos Estados Unidas desde a infância, também possui 
um histórico extenso de dedicação à improvisação em sua carreira em dança, atuando intensamente no mesmo 
contexto artístico-cultural onde emergiria e se desenvolveria o Contato Improvisação. É também musicista. A 
referida entrevista com Daniel Lepkoff foi publicada no The Movement Research Performance Journal (2005) 
e também está disponível no website do artista: www.daniellepkoff.com .  
 
114 In my own work the idea of "being present" was always fundamental, but as a dance concept "being 
present" is difficult to define in technical terms and sometimes I could only think of this as some kind of 
spiritual activity. The two movement forms I practiced in my early years of dancing, Contact Improvisation 
and Release Technique each proposed a more or less technical approach toward the activity of "being 
present." Continuing to explore the physical details of this concept through the years, I have realized that 
"being present" is actually a movement and I have identified what is moving. "Being present" is the 
"movement of my attention". This has been a slow but exciting process of realization for me. I now have a set 
of simple exercises that highlight specific elements of this activity. It seems to me now just as direct and 
simply to practice "being present" physically as it is to practice a plie for example. 
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a princípio, nós sabemos que ela existe por causa dos “objetos” que ela revela, e não por ela 

mesma. Talvez possamos dizer quem em alguns níveis de descrição, “consciência” e 

“atenção” são sinônimos, em outros não, mas o fato é que ao colocar o foco de 

concentração do dançarino na própria atenção, Lepkoff também está às voltas com uma 

“transparência” que ao revelar “objetos” para a percepção do dançarino, também revela a 

sua presença. Ou seja, o “estar presente” das preocupações de Lepkoff, como a presença 

que discutimos no capítulo anterior, trata do “eu aqui e agora”. 

 Entretanto, o que há de particularmente interessante na proposição de Daniel 

Lepkoff, é que a atenção seja percebida como um estado de movimento. Um movimento 

que também não pode ser estancado, tal como os micros movimentos reflexos e 

ininterruptos a que o corpo recorre para que permaneçamos em pé, aparentemente imóveis.

 Naturalmente, a tarefa de fazer da atenção objeto da própria atenção, exige 

treinamento disciplinado. Estamos bem acostumados com a “transparência” da atenção 

porque, de fato, isto se revelou evolutivamente vantajoso para a sobrevivência da nossa 

espécie no meio: é reconhecer o leão e fugir do leão, sem perder tempo para dar-se conta de 

como se percebe, como se reconhece e como se aciona o corpo para fugir. Para algumas 

perspectivas de investigação da cognição, como na enação* de pesquisadores como 

Francisco Varela (1993) e Alva Nöe (2004, 2009), os sistemas cognitivos não “perdem 

tempo” sequer em criar representações do mundo no cérebro para poder perceber, 

reconhecer, decidir e agir. 

 A premissa de que o Contato Improvisação tem como fundamento de importância 

central a atividade perceptiva, conforme esta é entendida em coerência com a perspectiva 

teórica da enação, será interessante para refletirmos sobre o que Daniel Lepkoff almeja, em 

seu trabalho, como uma dança em que o movimento da atenção é anterior ao 

comprometimento com a ação.  
 
Dar uma segunda, terceira, quarta ou quinta olhada é o que eu estou agora 
chamando de “movimento da atenção”. No curso ordinário de eventos a maior parte 
de nossas ações, em um nível profundo, é automática. Caminhar, por exemplo, 
costuma ser uma atividade que relativamente não exige esforço. Imagine, entretanto, 
que você está caminhando sobre um lago congelado; você não tem certeza que o 
gelo é forte o suficiente para suportá-lo; a caminhada graciosa e sem esforço se 
torna hesitante, você atenta para o som do gelo começando a quebrar, você testa e 
sente as sutilezas do apoio conforme você muda seu peso lentamente de um pé para 
outro. O limite entre o que você imagina e o quê é real fica ligeiramente borrado. 
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Nesta situação o movimento da sua atenção é elevado; sua atenção alcança e 
precede seu movimento. No meu trabalho em estúdio eu estou experimentando um 
estado físico em que o movimento da atenção precede o compromisso com a ação 
física.115 (LEPKOFF, 2005) 
 

  

 Vamos observar um pouco da forma como Lepkoff conduz, na prática, esta 

investigação, antes de discutirmos o que o entendimento de atividade perceptiva pela via da 

enação oferece como contribuição para refletirmos sobre as suas proposições. 

Um exercício básico consiste em estabelecer-se confortavelmente no que Lepkoff 

apresentou-nos (no curso intensivo no Festival de Contato Improvisação de Freiburg, 

Alemanha, em 2010) como a “posição de descanso”: deitados de costas, com os joelhos 

dobrados, pernas paralelas e sola dos pés apoiadas no chão, braços e mãos relaxados ao 

lado do corpo com os cotovelos suavemente dobrados. É possível acrescentar algum apoio 

para a cabeça, para evitar um arqueamento do pescoço para trás que não corresponde ao 

posicionamento usual da cabeça e pescoço em relação ao tronco. 

 

 
Figura 14. Na imagem, a dançarina Thaynã Mota. 

  
                                                
115 Taking a second, third, fourth, or fifth look is what I am now calling the "movement of attention." In the 
ordinary course of events most of our actions, at a deep level, are automatic. Walking for example is 
ordinarily relatively effortless. Imagine, however, you are walking out on a frozen lake; you are not sure the 
ice is strong enough to support you; the gracefully effortless walk becomes halting, hesitating, you listening 
for the sound of ice beginning to break, you test and feel the subtleties of the support as you shift your weight 
slowly from one foot to another foot. The boundary between what you imagine and what is real is slightly 
blurred. In this situation the movement of your attention is heightened; your attention reaches out and 
precedes your movement. In my studio work, I am experimenting with a physical state in which the movement 
of attention precedes the commitment to physical action. 
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 A posição traz uma curiosa qualidade de relaxamento e ativação, se dedicamos a ela 

suficiente tempo. Leva a uma acomodação profunda, paulatina e sem esforço da cabeça do 

fêmur na cavidade da articulação coxofemoral, e as pernas dobradas e com os pés apoiados 

no chão conquistam uma estabilidade que resiste mesmo a eventuais cochilos que, quando 

ocorrem, se estabelecem num nível muito fronteiriço entre a vigília e o sono 116 . Tal 

estabilidade das pernas acrescida, provavelmente, da pressão contínua da pélvis sobre o 

chão, leva a um particular aquecimento e sensação de calor que irradia da pélvis para as 

pernas, mas que pode também se alastrar por todo o corpo. Neste ponto, o relaxamento 

pode ser simultaneamente profundo e carregado de inquietação de movimento.   

 Nesta posição, Lepkoff convida os dançarinos a concentrarem na observação dos 

movimentos da sua atenção. Minha estratégia pessoal é notar como a atenção submerge e 

reemerge em devaneios ou fronteira do sono, percebê-la como dotada de velocidade (mais 

fácil), peso, textura, quem sabe cor, todo um conjunto de inferências metafóricas que eu 

poderia basear no meu conhecimento sensório-motor para ajudar a perceber e descrever a 

atenção pela forma que ela se denuncia a si mesma ao “mover-se” de um “objeto” ao outro.  

Depois de um longo período nesta posição e empenho, o dançarino pode se dispor a 

atuar voluntariamente sobre estes movimentos da atenção. O dançarino segue “na ação” os 

movimentos da atenção. A sua atenção sobre os movimentos da atenção (sua meta-atenção), 

propiciaria algo como o que Lepkoff indica que seria “abrir tempos e espaços na ação” em 

que o dançarino está engajado no seu “estar presente”: 
Eu imagino o que torna grande um pianista clássico. Enquanto ele esta tocando uma 
peça altamente complexa, sua atenção é capaz de se mover de forma que ele pode 
ouvir a música através de mais do que um filtro, escutar ao ritmo, estrutura 
harmônica, fraseamento rítmico, emoção e... tudo antes que a próxima nota seja 
tocada, então o que soa como rápido e complexo aos nossos ouvidos está, de fato, 
pleno de tempo e espaço para os seus. No movimento de um dedo de uma tecla a 
outra está um espaço no tempo que permite a eles afinarem seus impulsos, hesitar 
ou alongar o tempo entre uma nota ou outra. Isto é música. 117 (LEPKOFF, 2005) 

                                                
116 Diga-se de passagem, um estado que especialmente interessava a artistas surrealistas, como o francês 
André Breton, que via aí uma interessante e indisciplinada fertilidade imaginativa, ao modo que interessavam 
a esse movimento estético do qual Breton foi um dos principais formuladores.  
 
117 I imagine what makes a classical piano player great. While they are playing a highly complex piece, their 
attention is able to move so they can hear the music through more than one filter, listen to the rhythm, 
harmonic structure, rhythmic phrasing, emotion and...all before the next note is played, so what sounds fast 
and complex to our ears is actually full of time and space to theirs. In the movement of a finger from one key 
to the next is a space in time that allows them to fine tune their impulse, hesitate or stretch the time between 
one note and another. This is music. 
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 Destaco o que isto tem de coerente com a imagem a que chegamos ao final do 

capítulo anterior, em que o dançarino estaria imerso num “aqui e agora” que seria um 

“horizonte com extensão, volume e textura”. Daniel Lepkoff está propondo que a forma 

pela qual o dançarino possa explorar este “eu aqui e agora” seja por meio de um 

comprometimento anterior com os movimentos da sua atenção do que com os movimentos 

físicos, propriamente ditos.    

 Propor, na sua exploração prática de dança, que a atenção seja tomada como uma 

espécie de movimento seria mais do que uma metáfora alusiva ao fato de que a atenção se 

move de um objeto a outro na percepção, se nós trouxermos esta proposta para o âmbito 

das referências em estudos sobre cognição na perspectiva da enação, que estamos 

utilizando aqui. Porque nesta perspectiva, somente estímulos sensoriais não são capazes de 

construir percepção. Em afinação com Francisco Varela para quem a percepção é, de fato, 

“ação perceptualmente dirigida” (1993), para o filósofo da mente Alva Nöe, percepção só é 

alcançada por meio da capacidade de mover-se e explorar ativamente o mundo: 
 
Mera estimulação sensória na ausência de uma compreensão sobre a forma em que 
a estimulação é modulada pelo movimento não se eleva ao nível de experiência 
perceptual. Para que a estimulação seja genuinamente perceptual – isto é, para que 
seja o caso de que ao ser estimulado você também fique perceptualmente consciente 
de propriedades e estados de coisas a sua volta – você necessita de conhecimento 
sensório-motor. [...] Nós estamos acostumados a pensar sobre o mundo que nós 
percebemos não como um domínio de atividade perceptual, mas como constituído 
de ou contendo as propriedades e fatos que nos interessam. O fato de que nós 
raramente prestamos atenção ao mundo como um domínio de atividade perceptual 
não contradiz a afirmação de que nós o habitamos como tal.118 (NÖE, 2004, p. 
91,167) 

 

  Assim, quando o dançarino segue os movimentos da sua atenção, no seu contexto de 

dança, almejando estar atento à própria atenção mais do que aos “objetos” que ela revela, o 

dançarino poderia estar na oportunidade de observar como a bagagem de conhecimento 

                                                
118 Mere sensory stimulation in the absence of an understanding of the way stimulation is modulated by 
movement does not rise to the level of perceptual experience. For stimulation to be genuinely perceptual – 
that is, for it to be the case that in being stimulated you are also made perceptually aware of properties and 
states of affairs around you – you need sensorimotor knowledge. […] We are used to thinking about the world 
we perceive not as a domain for perceptual activity, but as consisting of or containing the properties and facts 
that interest us. The fact that we rarely pay attention to the world as a domain of perceptual activity does not 
count against the claim that we inhabit it as such. 
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sensório-motor que é o seu corpo propicia as percepções e experiência particular em que se 

descobre como eu aqui e agora. 

 E seria necessário, também, considerar que o contexto de dança - ao menos este que 

nos referimos, que é o jogo-dança de Contato Improvisação - é um contexto razoavelmente 

extravagante de exploração de movimento, se consideramos que são movimentos que tem 

maior liberdade em relação às necessidades práticas imediatas colocadas pelo ambiente. Da 

mesma forma, o mundo de percepção propiciado por este engajamento físico específico, 

pode ter suas propriedades extravagantes em relação ao universo de percepção cotidiano.  

 Isto poderia ser uma forma de falar do ato físico de “imaginar” pela dança, que 

poderia ser ilustrado pelo seguinte desenho (figura 15) em que a dançarina parece indicar 

uma exploração do movimento com destacada preocupação com a base para suportar a 

atividade da parte superior do corpo que, no desenho, remete de maneira delicada tanto a 

ideia de trajetórias quanto do imaginário e sensações associadas a esta movimentação. 

 
Figura 15. Documento de processo, curso regular em Salvador-BA, 31 de agosto de 2011, participante: Lúcia 
Neco.  
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 Daniel Lepkoff convida a uma prática investigativa que toma como material o 

próprio movimento cotidiano, para reconhecer nele os mecanismos cognitivos e 

engajamentos físicos pelos quais se pode “imaginar” pela dança: 
 
Em sua raiz, meu trabalho de dança é focado no movimento cotidiano, o 
funcionamento do corpo, como nós navegamos fisicamente e como a mente e corpo 
trabalham juntos para compor nosso movimento. Um fato básico que determina a 
natureza de todo meu trabalho em estúdio é que nosso movimento funcional 
cotidiano está sempre no contexto de um diálogo físico com nosso ambiente. A 
relevância para a dança é que este diálogo é altamente composto e cheio de 
conhecimento personalizado, sensualidade e imaginação. Como uma criança, 
interações físicas com nosso ambiente são assombrosas. Como um adulto, nós 
acabamos por fiar-nos em hábitos confiáveis e experimentados. Eu tenho 
descoberto que quando eu me desembaraço de meus primeiros impulsos e leio, re-
leio e re-leio de novo onde eu estou, minha circunstância física corrente, e lanço um 
segundo, terceiro, quarto e quinto olhares, meu ambiente literalmente se 
transforma... torna-se uma presença sensual, qualquer coisa que não seja neutra, e 
estimula minha imaginação. Esta experiência é um deleite e me preenche com um 
desejo de me envolver. Eu realmente sou perdidamente apaixonado por esse tipo de 
dança.119 (LEPKOFF, 2005) 

 

 Lepkoff invoca a imagem do “assombro da criança” que confronta o mundo 

inexperiente em hábitos de ação-percepção como um ideal de abertura do dançarino à 

imaginação pela sua atividade de movimento.  

 

  

 

                                                
119 At its roots my dance work is focused on everyday movement, the functioning of the body, how we 
navigate physically and how the mind and body work together to compose our movement. One basic fact that 
determines the nature of all my studio work is that our everyday functional movement is always in the context 
of a physical dialogue with our environment. The relevance for dancing is that this dialogue is highly 
composed and full of personalized knowledge, sensuality, and imagination. As a child, physical interactions 
with our environment are wondrous. As an adult we come to rely on tried and true habits. 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. This experience is 
a delight and fills me with a desire to engage. I really am hopelessly in love with this kind of dancing. 
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Segunda recusa ao hábito e abertura à imaginação: aparências versus percepção. 

 

 Na citação acima, Daniel Lepkoff insinua que a determinada exploração do 

movimento e dança que ele busca em seu trabalho, baseado na intensificação da atenção e 

da percepção às condições presentes em que o dançarino “dialoga fisicamente” com o 

ambiente, propicia que se alcance o estado de “assombro” da criança que descobre o mundo 

pela exploração sensório-perceptiva direta. 

 Seria interessante, então, observar que o caminho proposto por Lepkoff não pode 

ser facilmente relacionado com a ideia, recorrente no senso comum, de que a improvisação 

está relacionada com atuação “espontânea”. Se alguma ideia de “espontaneidade” pode ser 

acomodada numa abordagem da improvisação afim com as proposições de Lepkoff, seria a 

espontaneidade daquela espécie de “olhar inocente” sujeito ao “assombro”, mas que é algo 

que o adulto conquista, parafraseando Lepkoff, pelo esforço e treinamento de “ler, reler e 

reler de novo” sua situação no ambiente e circunstância física para “lançar um segundo, 

terceiro, quarto, quinto olhar”.  Na perspectiva das reflexões de Alva Nöe isto seria uma 

atividade bastante sofisticada: 
 
Ver o mundo com um olhar inocente é realmente, então, vê-lo com grande 
sofisticação, recuando da forma com que nós naturalmente o vemos quando nós 
tomamos nossa experiência por suas características imediatas. 120 (NÖE, 2004, p. 
176) 

 

Uma forma de recuar das nossas percepções habituais de si, do corpo e do ambiente 

para sofisticarmos essas percepções, pode ser relacionada com aquilo que o filósofo 

português José Gil chama de entrar no universo das pequenas percepções, em seu livro 

Movimento Total (2002), no capítulo em que trata justamente sobre reflexões de Steve 

Paxton sobre a comunicação dos corpos no Contato Improvisação. Para Gil, tanto para 

responder pela atenção necessária à grande quantidade de informações e detalhes, quanto 

para escapar a perda da propriedade de coerência ao ser velozmente exposta, no Contato 

Improvisação, a uma diversidade de informação sensorial não necessariamente concordante, 

uma solução poderia ser que a consciência operasse neste nível de pequenas percepções.  
 

                                                
120 To see the world with an innocent eye is really, then, to view it with great sophistication, stepping back 
from the way we naturally view it when we take our experience at face value. 
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A consciência do bailarino dissemina-se no corpo, dispersa-se, multiplica-se em 
inúmeros pontos de contemplação internos e externos; e, ao mesmo tempo, 
desvanece-se parcialmente enquanto consciência clara de um objeto, deixando-se 
arrastar pela corrente do movimento. [...] Deixar-se “invadir”, “impregnar” pelo 
corpo significa principalmente entrar na zona das pequenas percepções. A 
consciência vígil, clara e distinta, a consciência intencional que visa o sentido do 
mundo e que delimita um campo de luz, deixam de ser pregnantes em proveito das 
pequenas percepções e do seu movimento crepuscular. (GIL, 2002, p. 129,130)  

 

 Relacionar esta reflexão de José Gil com as de Alva Nöe, será entrar no âmbito da 

distinção que este último faz de “aparências” ou sensações, por um lado, e percepções que 

as “aparências” facultam na experiência, por outro lado.  
 
À medida que sensação deve constar em um entendimento da percepção, é sensação 
não no sentido de “sensação crua”, e sim no sentido de aparências. Mas a sensação 
entra na experiência como parte da forma com que a experiência apresenta o mundo 
como é. Sensações, neste sentido, pertencem ao conteúdo intencional [ver glossário] 
da experiência. [...] Uma teoria do conteúdo perceptual necessita reconhecer e 
prestar contas deste aspecto dual do conteúdo perceptual. A visão enativa realiza 
isto. A chave [...] é que a experiência perceptual é uma forma de encontrar como as 
coisas são, mas é uma forma de encontrar as coisas como elas são fazendo contato 
com como elas aparentam ser. Como elas (meramente) aparentam ser mais 
conhecimento sensório-motor dá a você as coisas como elas são.  121(NÖE, 2004, p. 
117,164) 
 

 Vamos construir um exemplo a partir das condições de dança que encontramos no 

Contato Improvisação. Quando os dançarinos estão em contato físico, ainda que estejam de 

olhos fechados, a efetiva informação sensorial que tem acesso, evidentemente, é aquilo que 

entra pelos seus sentidos. Para simplificar, vamos imaginar que o dançarino esteja completa 

e exclusivamente concentrado no sentido do tato (na prática, esta “assepsia” sensorial não 

existe e as informações provenientes de todos os sentidos são convergidas em diferentes 

medidas a depender das circunstâncias de estímulo e atenção). A sensação a que 

efetivamente o dançarino acessa diz respeito à área do contato físico. Esta é a “aparência” 

que entra pelo sentido do tato. O corpo inteiro do outro não é tocado. Entretanto, por 

pequena que seja a área tocada, o dançarino pode perceber uma pessoa. Inclusive pode 

                                                
121 Insofar as sensation ought to figure in an account of perception, it is sensation not in the sense of “raw 
feeling”, but rather in the sense of appearances. But the sensation enters into experience as part of the way 
the experience presents the world as being. Sensations, in this sense, belong to the intentional content of the 
experience. […] A theory of perceptual content needs to acknowledge and account for this dual aspect of 
perceptual content. The enactive view can do this. The key […] is that perceptual experience is a way of 
encountering how things are, but it is a way of encountering how things are by making contact with how they 
appear to be. How they (merely) appear to be plus sensorimotor knowledge gives you things as they are. 
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“ver” detalhes que estão muito além da “aparência” em que a sensação do ponto de contato 

imprime no tato, como uma avaliação do peso do parceiro ou o seu sexo e, com isso, talvez 

até assome à sua percepção um conjunto de expectativas pessoais em relação a uma pessoa 

deste sexo nessas condições de proximidade física acentuada.  

 Isso não seria o mesmo que dizer que a percepção é uma interpretação em termos de 

uma elaboração do pensamento e do raciocínio sobre representações na “matéria mental”. 

Para Alva Nöe e a sua perspectiva enativa não é necessário um caminho assim tão longo, o 

dançarino estaria “vendo” diretamente a partir das “aparências”, ainda que “veja” muito 

mais do que há de fato nas aparências, porque aí intervém todo o conhecimento sensório-

motor que dispõe na sua própria constituição física e hábitos funcionais que o longo 

histórico de exploração do ambiente conformou. 

 Assim, o que José Gil aponta como dissolução da “consciência clara e distinta” das 

coisas em uma consciência caracterizada por um “universo de pequenas percepções” seria 

estabelecer a atenção no que Alva Nöe aponta como a exploração ativa de informações 

sensoriais que revelam como as coisas “aparentam ser” antes que como percepções mais 

estabilizadas e categorizadas de como as coisas “são”, uma vez que para Nöe “percepção é 

uma forma de descobrir como as coisas são a partir da exploração de como elas aparentam 

ser. Nesse sentido, aparências são perceptualmente básicas” 122 (NÖE, 2004, p. 165).   

 Seria, portanto, nesse universo que se abre entre as “aparências” e a percepção do 

mundo (de si, do corpo, do ambiente) que o dançarino estaria “presente” pelos 

“movimentos da sua atenção”, retomando as proposições do dançarino Daniel Lepkoff na 

sua investigação do movimento e dança pela improvisação.   

 Alva Nöe destaca que existem vantagens evolutivas para que tenhamos herdado em 

nossas constituições biológicas essa “transparência” das sensações em favor da percepção 

clara, distinta e diretamente estabelecida (sem representações “mentais”) em ações 

eficientes em termos de sobrevivência no ambiente. O que é concordante com tudo que 

vem sendo destacado neste trabalho como referências em campos de estudos sobre a 

cognição, neurociências e biologia.  

                                                
122 Perception is a way of finding out how things are from an exploration of how they appear. In this sense, 
appearances are perceptually basic.  
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 Para Daniel Lepkoff, o que o dançarino pode ganhar como recompensa ao recuar 

diante das respostas habituadas dessa habilidade evolutivamente vantajosa, é que “meu 

ambiente literalmente se transforma... se torna uma presença sensual, qualquer coisa que 

não seja neutra, e estimula minha imaginação” (LEPKOFF, 2005).  
 
Senti uma ampliação imensa da escuta, os sentidos ficaram mais fortes – uma música 
entrava às vezes na minha percepção, uma imagem de pernas e braços, os limites do 
espaço – a parede e o abismo – os cantos e os meios, o fluxo de movimento que acontecia 
em meio a tudo isto e parecia deslocar coisas que eram fixas, círculos, espirais, diluindo a 
sensação de frente, trás, cima, baixo, chão, teto, parede, me senti escutada o tempo todo e 
escutando – era isso que trazia uma sensação de unidade. 
 
(documento de processo, curso intensivo em Cachoeira-BA, 16 a 18 de novembro de 2012, 
participante: Ana Luiza Reis). 

 

 É evidente que o dançarino tem que contar com o ambiente, tempo e espaço 

propícios para esta exploração e experiência, isto é, condições que não comprometam o seu 

comportamento eficiente em termos de sobrevivência no meio para a qual as habilidades 

perceptuais foram favorecidas evolutivamente na “transparência” das sensações, 

“aparências” ou “universo das pequenas percepções”.  

 Concentrando-se no universo das “aparências” o dançarino pode, no mínimo, 

descansar de alguns de seus hábitos de percepção. Pode ainda, ganhar em agilidade e 

velocidade de resposta às condições prementes de uma dança mais enérgica. E, ainda, como 

quando os pintores impressionistas123 se dedicavam a pintar a luz e o movimento de uma 

cena, antes que suas formas, os dançarinos podem descobrir novos e interessantes caminhos 

perceptivos.  

 A obra em vídeo intitulada Contras, realizada por Larissa Leão a partir de seus 

registros de processo no curso intensivo de Contato Improvisação que conduzi em 

novembro de 2012 na cidade de Cachoeira-BA, pode ser mencionado a este respeito. 

 

                                                
123 O movimento impressionista surge na pintura francesa do século XIX, e alguns de seus representantes 
famosos são Claude Monet (1840-1926), Edouard Manet (1832-1883), Edgar Degas (1834-1917) e Auguste 
Renoir (1841-1919).  
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Figura 16. Vídeo “Contras”, de Larissa Leão, com as dançarias Gabriela Cavalcanti, Eline Gomes e Ana 
Luiza Reis. O vídeo está disponível no endereço http://emcomtato.hugo-leonardo.com/2013/03/contras-um-
video-de-larissa-leao.html  
 

 Vemos que no tratamento visual da artista, a dança de Contato Improvisação não 

deixa de ser o tema, ainda que na edição tanto quanto na filmagem a artista, que também é 

dançarina de Contato Improvisação, tenha se absorvido em detalhes a partir de focos 

fechados, tenha procurado destacar impressões sensoriais a partir de distorções na imagem 

e se deixado seduzir pelas sombras dos dançarinos nas paredes como forma de “assistir” 

suas danças.  Uma vez que conhecemos o Contato Improvisação e, principalmente, por que 

“nossos corpos conhecem” em nossa experiência sensório-motora, nas primeiras cenas do 

vídeo nós podemos até “ver” as dançarinas testando pressão e peso umas sobre as outras 

simplesmente a partir da imagem focalizada em seus pés. 

 

 

Terceira recusa ao hábito e abertura à imaginação: fator surpresa. 

 

 Já apreciamos no capítulo quarto o argumento de que o fluxo no Contato 

Improvisação não pode ser exageradamente tomado como sinônimo de facilidade e não 

resistência ao curso de movimentos entre os dançarinos, porque estamos interessados que 
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este curso de movimento sofra a resistência de um empenhado esforço de atenção e 

atividade perceptiva. Em outras palavras, não estamos tanto interessados no curso livre de 

movimentação quanto naquilo deste fluxo que é “retido” na percepção, que por sua vez 

pode ser intensificada ao ponto de experiência artístico-estética.  

 Consideramos também (capítulo cinco) que tal fluxo deve se desdobrar em um 

estado de presença do dançarino que se estabelece como um eu aqui e agora para qual 

estabelecemos imagens tais quais a de um “horizonte do presente” ou de uma “esfera de 

temporalidade” em que eventos sucessivos da movimentação do dançarino não podem ser 

tomados, percebidos ou experienciados como instantes isolados correspondentes a 

“instantâneos” de tempos presentes tais quais “pontos” precisos entre o futuro e passado. 

Este tipo de presença estabelecida na continuidade temporal de um curso de ação e 

atividade perceptiva estaria coerente com as reflexões traçados pelo filósofo John Dewey 

sobre a experiência artístico-estética: 
 

Entre os polos da inexistência de propósito e da eficiência mecânica, situam-se os 
cursos de ação em que os atos sucessivos são perpassados por um sentimento de 
significado crescente, que é conservado e se acumula em direção a um fim vivido 
como a consumação de um processo. [...] qualquer atividade prática, desde que seja 
integrada e se mova por seu próprio impulso para a consumação, tem uma 
qualidade estética. (DEWEY, 2010, p. 114-115) 

 

 Ainda não tratamos - até este ponto desta tese - tal ideia de Dewey de que a 

experiência artístico-estética é uma espécie de “consumação” em cursos de ação e atividade 

perceptiva. A ocasião se estabelece agora em que iremos considerar um fator que faz parte 

do jogo-dança de Contato Improvisação e que agora será sublinhado como muito relevante 

no que diz respeito às recusas ao hábito e aberturas à imaginação que estamos discutindo 

neste quarto capítulo. Trata-se do fator de surpresa como elemento que aviva o fluxo de 

ação em que os dançarinos se estabelecem.  

 Primeiro será necessário compreender que a “consumação” de que fala Dewey não 

diz respeito ao tipo de conclusão de um curso de ação estabelecido na direção de uma meta 

ou objetivo determinado de antemão. Para Dewey, a “consumação” associada com o 

crescente sentimento estético não diz respeito à cessação do curso de ação, mas sim a um 

efeito de recorrência marcado por suspenses e expectativas ao longo do curso de ação e 

atividade perceptiva:  
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Não pode haver movimento para uma consumação final se não houver uma 
acumulação progressiva de valores, um efeito cumulativo. Esse resultado não pode 
existir sem a conservação do que veio antes. Além disso, para garantir a necessária 
continuidade, a experiência acumulada tem de ser de tal ordem que crie suspense e 
expectativa de resolução. A acumulação é, ao mesmo tempo, preparação, tal como 
cada fase do desenvolvimento de um embrião vivo. Só é levado adiante aquilo a 
que se é conduzido; caso contrário, há suspensão e ruptura. Por essa razão, a 
consumação é relativa: em vez de ocorrer em um dado ponto de uma vez por todas, 
ela é recorrente. (DEWEY, 2010, p. 264)  
 
 

 Essas duas palavras, “expectativa” e “suspense”, oferecerão chaves para refletirmos 

sobre como o elemento da surpresa no fluxo de movimentação e relação no jogo-dança de 

Contato Improvisação propicia o avivamento da atenção e está relacionado com 

expectativas, não em termos de objetivos e metas, fatores que não se coadunam com o 

ideário da improvisação, mas em termos da própria natureza da atividade perceptiva. 

 No que diz respeito à atividade perceptiva, na perspectiva da enação de Francisco 

Varela e Alva Nöe, nós viemos considerando a implicação do conhecimento sensório-motor 

acumulado pelo corpo na construção da percepção e experiência. Isto é, além da 

estimulação sensória é necessário o conhecimento facultado pelo nosso histórico de 

exploração ativa do mundo desde sempre, para que se possa construir percepção e ter 

experiência. Este conhecimento sensório-motor é, de fato, expectativas de que tais e tais 

efeitos sobre as sensações estão relacionados com tais e tais ações do corpo em relação aos 

objetos e ao mundo. Isto é, os mecanismos pelos quais a percepção se estabelece na 

apreensão de características que digam respeito à como as coisas “são” a partir da 

exploração das suas “aparências”.  

 Para Alva Nöe, esta bagagem de conhecimento sensório-motor e o fato de que o 

ambiente e os objetos de percepção estão ao alcance para que tal conhecimento seja 

checado quando necessário, está relacionado com a hipótese de que a percepção dispensa 

representações que reflitam no contexto da mente os detalhes que correspondam à riqueza 

da nossa experiência. Para alívio de sobrecarga cognitiva, a cognição pode ser 

“descarregada” significantemente no próprio ambiente por meio do conhecimento 

corporificado de como nossa ação e relação com o mundo mediam os sentidos e a 

percepção: 
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Para ter a experiência do detalhe virtualmente, você não necessita ter todo o detalhe 
na sua cabeça. Tudo o que você precisa é rápido e fácil acesso ao detalhe relevante 
quando você necessita dele. Da mesma forma que você não necessita baixar, vamos 
dizer, todo o [jornal novaiorquino] New York Times para ser capaz de lê-lo no seu 
computador pessoal, você não precisa construir uma representação de todo o 
detalhe da cena em frente de você para ter um sentido de sua presença detalhada. [...] 
não há necessidade de re-presentar o mundo em seu próprio dispositivo interno de 
memória. Descarregar [off-loading] processamento interno no mundo simplifica 
nossas vidas cognitivas e resulta em boa engenharia e sentido evolucionário.  Mas 
tem desvantagens também. Tanto quanto no caso da Internet em que nós estamos 
nos confiando na rede, neste caso nós estamos nos confiando em nosso continuado 
acesso ao mundo visual, um acesso que depende da natureza detalhada de nossos 
corpos e da forma com que nós estamos ambientalmente situados. Nós não temos o 
mundo detalhado na consciência todo de uma vez.  124(NÖE, 2004, p. 50-51). 
 

 Estas reflexões de Alva Nöe estão relacionadas com o que chama de problema da 

presença perceptual. Diz respeito ao fato básico de que, para a nossa experiência, nós 

tenhamos como presentes aspectos e detalhes que, na verdade, não estão presentes nas 

“aparências” que efetivamente estão estimulando nossos sentidos. Esta “presença” é 

completada pelo processo em que a bagagem de conhecimento sensório-motor do corpo 

está atuando na construção da percepção que corresponde à fenomenologia* da experiência:  
 
Mas certamente é um fato básico de nossa fenomenologia que nós desfrutamos a 
consciência perceptual de pelo menos alguns aspectos da cena sem prestar atenção a 
eles. Assim, por exemplo, eu posso olhar para você, prestando atenção somente a 
você. Mas eu posso também ter um sentido da presença da parede atrás de você ao 
fundo, de sua cor, de sua distância para você. [...] Vamos chamar isto de o problema 
da presença perceptual. […] Nosso sentido perceptual da inteireza do tomate – do 
seu volume e lado de trás, assim por diante – consiste em nosso entendimento 
implícito (nossa expectativa) de que movimentos de nosso corpo para a esquerda ou 
para a direita, vamos dizer, trarão pedaços adicionais do tomate para a visão. Nossa 
relação com os pedaços não vistos do tomate é mediada por padrões de 
contingência sensório-motora. 125  (NÖE, 2004, p. 59,63) 

                                                
124 To experience detail virtually, you don´t need to have all the detail in your head. All you need is quick and 
easy access to the relevant detail when you need it. Just as you don´t need to download , say, the entire New 
York Times to be able to read it on your desktop, so you don´t need to construct a representation of all the 
detail of the scene in front of you to have a sense of its detailed presence. […] there´s no need to re-present 
the world on one´s own internal memory drive. Off-loading internal processing onto the world simplifies our 
cognitive lives and makes good engineering and evolutionary sense. But there are disadvantages too. Just as 
in the Internet case we are beholden to the network, so in this case we are beholden to our continued access 
to the visual world, an access that depends on the detailed nature of our bodies and the way we are 
environmentally situated. We don´t have the detailed world in consciousness all at once. 
 
125 But surely it is a basic fact of our phenomenology that we enjoy a perceptual awareness of at least some 
unattended features of the scene. So, for example, I may look at you, attending only to you. But I also have a 
sense of the presence of the wall behind you in the background, of its color, of its distance from you. […] Let 
us call this the problem of perceptual presence. […] Our perceptual sense of the tomato´s wholeness – of its 
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 Portanto, a percepção não só não precisa estar construída “internamente” na matéria 

cerebral, como tampouco precisa estar “colada à pele” no sentido de estar restrita ou fiel à 

estimulação sensorial. A percepção se estenderia pelo ambiente diretamente pela ação ou 

pelo conhecimento sensório-motor que temos sobre a mediação que nossa ação e condição 

situada no ambiente exerceriam sobre nossa experiência.  

 Deste modo, este processo de “descarregar” [off-loading] cognição no ambiente 

seria, de fato, operar sobre expectativas que na nossa experiência sensório-motora 

aprendemos a assumir como confiáveis, eficientes e suficientemente estáveis. Entretanto, à 

luz do filósofo John Dewey, estamos interessados numa percepção que ganhe “comoção” 

para além do mero reconhecimento, se estamos tratando de experiência artístico-estética: 
 
O simples reconhecimento satisfaz-se quando se afixa uma etiqueta ou um rótulo 
apropriado, tendo “apropriado” o sentido daquele que serve a um propósito externo 
ao ato de reconhecer – do mesmo modo que um vendedor identifica mercadorias 
por uma amostra. Ele não envolve nenhuma agitação do organismo, nenhuma 
comoção interna. Mas o ato de percepção procede por ondas que se estendem em 
série por todo o organismo. Assim, não existe na percepção um ver ou um ouvir 
acrescido da emoção. O objeto ou cena percebido é inteiramente perpassado pela 
emoção. (DEWEY, 2010, p. 135) 

 

 Desta forma, quando no jogo-dança de Contato Improvisação operamos o recuo 

para o “universo das pequenas percepções” de que fala José Gil (2002), isto é, quando nos 

dedicamos ao refinamento de nossa experiência das “aparências” na estimulação sensorial, 

estamos trazendo de volta à percepção para “as imediações da pele”. Não estamos 

permitindo que a percepção se desdobre muito longe nas “presenças perceptuais”, estamos 

desabituando a percepção dos caminhos em que costuma se estabelecer condicionada pela 

bagagem de conhecimento sensório-motor do corpo. Estamos, assim, abrindo o caminho 

para novas possibilidades de percepção.  

 Vimos como o dançarino Daniel Lepkoff propõe que isto seja feito por meio de “ler, 

reler e reler de novo” sua situação e condição no ambiente lançando “um segundo, terceiro, 

quarto e quinto olhar” que amplifica seu estado de presença e atividade imaginativa. Este é 

                                                                                                                                               
volume and backside, and so forth – consists in our implicit understanding (our expectation) that movements 
of our body to the left or right, say, will bring further bits of the tomato into view. Our relation to the unseen 
bits of the tomato is mediated by patterns of sensorimotor contingency. 
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um caminho de disciplina para que a percepção esteja mais “colada à pele”, mais próxima 

do “assombro” no olhar da criança que descobre o mundo. 

 Outro caminho é, justamente, o treinamento para o uso e atenção sobre elementos de 

surpresa no fluxo da dança. A surpresa diz respeito a contrariar expectativas. A surpresa 

interromperia os processos de “descarregar” cognição no ambiente por meio do 

conhecimento sensório-motor e obriga-nos a checar novamente as “aparências” na nossa 

estimulação sensorial. A surpresa também desabitua a percepção. A surpresa no Contato 

Improvisação seria um impacto de volta às “imediações da pele”.    

 A disposição deste recurso confere ao fluxo da dança um estado de “suspense” em 

relação à atividade perceptiva, mantendo a atenção muito desperta e pontuada das espécies 

de emoções envolvidas na dinâmica de acumulação e consumação recorrente a cada 

instante do curso de ação e percepção intensificada que, segundo John Dewey, envolve a 

pessoa na emoção estética. 

 
A recorrência estética, em suma, é vital, fisiológica, funcional. As relações e não os 
elementos repetem-se e se repetem em contextos diferentes e com consequências 
diferentes, de tal sorte que cada recorrência tanto é inédita quanto constitui um 
lembrete. Ao satisfazer uma expectativa despertada, ela também constitui um novo 
anseio, incita a uma nova curiosidade, estabelece um suspense modificado. 
(DEWEY, 2010, p. 312) 
 

 Mais uma vez, chamo o elemento da vertigem para identificar este estado de coisas 

na dança de Contato Improvisação. Desta vez, no que diz respeito à suspensão e a 

sobressaltos em relação às formas habituadas de estabilizar a percepção, seja em termos de 

sutilezas da experiência, seja em termos de ajustes sensórios-motores acomodados no 

estabelecimento de um curso tão envolvente de desdobramento de movimentos que é 

chamado simplesmente de fluxo no jogo-dança de Contato Improvisação.    

 Em conjunto, as habilidades de utilizar o elemento da surpresa, de exercer a atenção 

sobre a própria atenção, de jogar entre sensações - enquanto “aparências” que estimulam 

nossos sentidos - e as percepções que construímos a partir delas, isto é, os três caminhos 

que foram apresentados aqui como de recusas ao hábito e aberturas à imaginação, oferecem 

alguns dos recursos pelos quais o dançarino pode se envolver na vertigem de desestabilizar 

os caminhos habituados de sua percepção-movimento. Neste caso, “habilidade” não 

denotaria um estado de relaxamento e confiança em rotinas simplificadas e testadas de 
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percepção-movimento, pois, pelo contrário, o dançarino estaria atuando em um contínuo 

investimento na complexidade em que a atividade perceptiva se engaja quando está voltada 

para o desconhecido e a invenção.  

  

Desabituação e complexidade. 

 

 Neste ponto retornamos à Hipótese do Núcleo Dinâmico*, discutida pelos 

neurocientistas Gerald Edelman e Giulio Tononi (2000) em torno de um entendimento para 

as bases neurológicas da consciência, para refletirmos sobre como o corpo e suas 

habilidades cognitivas manejam esse paradoxo em torno de uma prática que busca 

maximizar tanto a inteligência instintiva e reflexa de movimento do corpo, quanto o estado 

de consciência sobre tais movimentos.  

 Para ilustrar o núcleo dinâmico que na matéria neuronal corresponderia a cada 

instante de consciência, poderíamos criar uma imagem tal qual uma tapeçaria em que 

neurônios são entrelaçados e emaranhados por meio da troca de estímulos químico-elétricos 

mútuos entre eles, a cada instante. Aprendemos que estão atuantes nessa tessitura neuronal 

todas as ativações por meio de estímulo sensorial que estejam implicadas num instante de 

consciência, bem como as ativações que correspondem a memórias que são fundamentais 

nos processos de reconhecimento, categorização e ampliação daqueles estímulos sem os 

quais nada assomaria à percepção e experiência. 

 A riqueza e complexidade do entrelaçamento da grande quantidade de grupos 

neuronais nessa “tapeçaria” do núcleo dinâmico é a responsável pelo imenso número de 

informações e discriminações que ele realiza e que, por fim, é nossa própria experiência. 

Tal complexidade e riqueza informativa do núcleo dinâmico podem ser continuamente 

refinadas para tratar de qualquer coisa em que especializamos nossa percepção, como na 

capacidade de discernir o universo de sutilezas com que está familiarizado o especialista 

em vinhos, por exemplo. Similarmente, o Contato Improvisação pode oferecer um 

treinamento para o refinamento da percepção, ou seja, treinaríamos para sutilezas de 

percepção nas dimensões de toque e desorientações físicas, orgânicas, psíquicas pelas quais 

relacionamos nossa dança com as ideias de vertigem na teoria de jogos de Roger Caillois 

(1990). 
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 Esta tese traz a proposição de que o Contato Improvisação estimularia a 

complexidade do núcleo dinâmico em razão de um aumento significativo de informação 

sensorial e múltiplos encadeamentos cognitivos que precisa acomodar e responder em um 

intervalo de tempo cada vez menor. 

 O que seria reforçado pelo dinamismo ininterrupto de desestabilização e 

reorganização da percepção que as próprias condições físicas impostas por esta dança 

proporcionam, especialmente se os dançarinos desenvolvem uma presença e atitude de 

atenção que estimula a atividade de re-categorizações e re-invenções da memória, pela qual 

a percepção e experiência são desabituadas ou refinadas.  

 Este conjunto de proposições, quando colocado na perspectiva das considerações de 

Edelman e Tononi sobre a Hipótese do Núcleo Dinâmico, seria coerente com um conjunto 

de previsões em que essa Hipótese se desdobra:  
 
Um outro conjunto de questões experimentais pode ser posto pela predição de que o 
núcleo dinâmico subjacente à consciência deveria ser altamente diferenciado ou 
complexo em um curto período. O que é em si mesma a complexidade do núcleo 
dinâmico, e pode esta complexidade ser correlacionada com a capacidade de 
diferenciar, que é uma propriedade tão fundamental da experiência consciente? 
Uma forte predição baseada em nossa hipótese é que a complexidade do núcleo 
dinâmico deveria ser correlata ao estado de consciência de uma pessoa. Por 
exemplo, nós predizemos que a complexidade neuronal deveria ser muito superior 
durante a vigília e o sono REM, quando nós somos conscientes, do que durante os 
estágios profundos de sono com ondas de baixa frequência, quando não estamos. 
Deveria ser extremamente baixa durante os balbucios inconscientes que 
acompanham ataques epiléticos, a despeito do incremento geral da atividade 
cerebral [a ativação indiscriminada de grandes áreas neuronais em um ataque 
epilético ocorre de uma maneira que aumenta a homogeneização da atividade 
cerebral ao custo de uma diminuição de sua complexidade]. Nós também 
predizemos que processo neural subjacente a comportamentos automáticos, não 
importa quão sofisticados, deveria ter complexidade mais baixa do que processo 
neural subjacente a comportamentos controlados conscientemente. Finalmente, é 
esperado que um incremento sistemático na complexidade de processo neural 
coerente acompanhe desenvolvimento cognitivo, em paralelo com um 
extraordinário incremento nas habilidades discriminatórias. 126  (EDELMAN e 
TONONI, 2000, p. 154) 

                                                
126 Another set of experimental questions can be posed by the prediction that the dynamic core underlying 
consciousness should be highly differentiated or complex over a short period. What is the complexity of the 
dynamic core itself, and can this complexity be correlated with the ability to differentiate, which is such a 
fundamental property of conscious experience? A strong prediction based on our hypothesis, is that the 
complexity of dynamic core should correlate with a person´s conscious state. For example, we predict that 
neural complexity should be much higher during waking and REM sleep, when we are conscious, than during 
the deep stages of slow-wave sleep, when we are not. It should be extremely low during the unconscious spells 
accompanying epileptic seizures, despite the overall increase in brain activity. We also predict that neural 
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À luz das considerações acima de Edelman sobre sua Hipótese do Núcleo Dinâmico, 

nós devemos considerar que o aumento da taxa de complexidade no aglomerado neuronal 

que é o núcleo dinâmico a cada instante em que o dançarino está engajado no jogo-dança de 

Contato Improvisação, seria contrabalanceado pela medida que os processos cognitivos 

envolvidos sejam resolvidos em um nível de não-consciência, ou seja, do comportamento 

automático. Ou em algum estado em que predominem as ondas cerebrais de frequência 

baixa, outro fator que o autor cita como índice de baixa complexidade nos estados do 

núcleo dinâmico e da consciência. 

Esta linha de raciocínio é coerente com as considerações que Alva Nöe faz sobre a 

conquista de habilidades que transforma um novato em expert em qualquer prática.  
 
Que novatos e expertos tem maneiras qualitativamente diferentes de envolvimento 
com o que eles estão fazendo também tem sido confirmado pela neurociência. Tem 
sido demonstrado, por exemplo, que expertos altamente treinados – musicistas, 
atletas, etc. – demonstram um decréscimo no nível geral de ativação cerebral 
quando eles estão engajados com a performance de suas habilidades se comparados 
com iniciantes. De certa forma, é quase como se quanto melhor o executor, menos 
há para o cérebro fazer! Para o executor experiente, a tarefa assume o controle. Da 
mesma forma, expertos apresentam uma redução geral na ativação muscular. Os 
sistemas físicos colocados em jogo pelo experto mostram economia e elegância. 
127(NÖE, 2009, p. 100) 

 

 Estamos, mais uma vez, tratando da questão de aplicação de conhecimento 

sensório-motor acumulado pelo corpo na sua exploração ativa do ambiente que, segundo 

Alva Nöe, facultam o tipo de otimização e “automatismo” da percepção que resulta em 

grande “economia cognitiva”, mesmo no que diz respeito a habilidades complexas e 

percepções refinadas.  

                                                                                                                                               
process underlying automatic behaviors, no matter how sophisticated, should have lower complexity than 
neural process underlying consciously controlled behaviors. Finally, a systematic increase in the complexity 
of coherent neural process is expected to accompany cognitive development, in parallel with an extraordinary 
increase in discriminatory abilities. 
 
127 That novices and experts have qualitatively different manners of involvement with what they are doing has 
also been confirmed by neuroscience. It has been shown, for example, that highly trained experts – musicians, 
athletes, etc. – show a decrease in the overall level of brain activation when they are engaged in the 
performance of their skills compared to beginners. In a way, it is almost as if the better the player, the less 
there is for the brain to do! For the experienced player, the task takes over. Likewise, experts display a 
general reduction in muscle activation. The physical systems drawn into play by the expert show economy and 
elegance.  
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Portanto, exercer a atenção sobre a atenção, jogar entre “aparências” sensíveis e 

percepções construídas, cultivar a surpresa e quaisquer outras habilidades de recusas ao 

hábito com consequentes aberturas à imaginação que possamos desenvolver além destas 

três que discutimos neste capítulo, seriam recursos para tratar o paradoxo de crescer em 

habilidade e expertise na prática do Contato Improvisação, porém de uma forma que 

mantenha e estimule a alta complexidade e informatividade do núcleo dinâmico que 

corresponde à experiência consciente do dançarino a cada instante de sua dança. Esta forma 

seria algo como ter expertise em um jeito de ser “novato” num domínio de percepções-

movimento que o Contato Improvisação proporciona. 

A assimilação destas ideias na prática do treinamento e processo criativo pelo 

Contato Improvisação pode ser observada nas duas figuras seguintes (figuras 17 e 18) que 

trazem uma reflexão esquemática em que a dançarina recorre a uso significativo de linhas 

retas e linhas curvas que indicam bem a sua apropriação no treinamento com o Contato 

Improvisação da ideia de estabilidades e desestabilizações, circuitos fechados-prevísiveis e 

circuitos abertos-imprevisiveis, pausa e movimento. 

 
Figuras 17 e 18. Documentos de processo, curso intensivo em Cachoeira-BA, 16 a 18 de novembro de 2012, 
participante: Ana Luiza Reis.  
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Para crescer em habilidade e expertise, em qualquer coisa, é necessário treinar. E 

treinar implica sublinharmos o papel da memória (em que cabe o conceito de conhecimento 

sensório-motor conforme utilizado por Alva Nöe), cuja importância para a percepção e 

experiência é destacada no âmbito das teorizações de Edelman e Tononi, conforme vimos 

no capítulo anterior. Entretanto, neste capítulo, propomos o treinamento da memória no 

Contato Improvisação, não para servir ao hábito, mas para desabituar a percepção. Isto seria 

uma forma de estarmos caminhando na direção do pensamento sobre arte e imaginação de 

John Dewey de que:  
 
A arte celebra com intensidade peculiar os momentos em que o passado reforça o 
presente e em que o futuro é uma intensificação do que existe agora. Quando o 
velho e o conhecido se tornam novos na experiência, há imaginação. Quando o 
novo é criado, o distante e o estranho tornam-se as coisas mais naturais e 
inevitáveis do mundo. [...] Há sempre uma dose de aventura no encontro da mente 
com o universo, e essa aventura é, em sua medida, a imaginação. (DEWEY, 2010, p. 
82,461)  
 

 

 As palavras de Dewey, acima, oferecem o ensejo de caminharmos para a conclusão 

deste capítulo na direção de situarmos a experiência do dançarino de Contato Improvisação 

na perspectiva de uma distinção entre “mente” e “consciência”, distinção que é tratada tanto 

por John Dewey, quanto por Alva Nöe (2004, 2009) e Francisco Varela e colaboradores 

(1993), cada um a seu modo.  
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O hábito é a mente. 

 

 Para o filósofo John Dewey, “mente” e “consciência” são distintas nos seguintes 

termos:  
A mente é mais do que a consciência, por ser o pano de fundo duradouro, ainda que 
mutável, do qual a consciência é o primeiro plano. Ela se modifica lentamente, sob 
a tutela conjunta do interesse e das circunstâncias. A consciência está sempre em 
rápida mudança, pois marca o lugar em que a predisposição formada e a situação 
imediata se tocam e interagem. Ela é a readaptação contínua do eu e do mundo na 
experiência. A “consciência” torna-se mais aguda e intensa, conforme as 
readaptações exigidas, e se aproxima do zero quando não há atrito no contato, e a 
interação é fluida. Ela se turva quando os significados passam por uma reconstrução 
em uma direção indeterminada e clareia na medida em que emerge um significado 
decisivo. (DEWEY, 2010, p. 459-460) 
 

A citação acima é concordante com as explicações de Gerald Edelman e Giulio 

Tononi (2000) para um modelo da consciência na sua Hipótese do Núcleo Dinâmico em 

pontos tais como: 

  “a consciência está sempre em rápida mudança”, o que se relaciona 

com o dinamismo de rápida e contínua interação por meio de atividade reentrante 

entre os grupos neuronais envolvidos com o aglomerado do núcleo dinâmico a cada 

instante;  

 “pois marca o lugar em que a predisposição formada e a situação 

imediata se tocam e interagem” é frase que se aplicaria sem correções para fazer 

referência à forma com que a percepção e a experiência se estabelecem no contexto 

do núcleo dinâmico por meio da reconstrução e reinvenção de memórias para 

categorizar, reconhecer e repercutir as informações sensoriais “atuais” do corpo 

sobre as quais a consciência se ocupa;  

 que os arranjos sucessivos e ininterruptos do núcleo dinâmico se 

estabelecem em ritmos velozes de alternância entre fases de organização 

relativamente definida e fases de desorganização e transformação é assunto também 

discutido por Edelman e Tononi, e seriam concordantes com a fala de Dewey na 

última citação de que “ela [a consciência] se turva quando os significados passam 

por uma reconstrução em uma direção indeterminada e clareia à medida que emerge 

um significado decisivo”. 
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Esta citação de John Dewey também deixa entrever que a relativa estabilidade da 

“mente” que é desafiada e modificada (com resistências) pela volatilidade da “consciência”, 

pode ser relacionada com o que discutimos nas seções anteriores sobre hábitos 

confrontados com refinamentos da percepção como meio de refletir sobre o paradoxo no 

Contato Improvisação de investir simultaneamente tanto nas habilidades de inteligência 

instintiva e reflexa do corpo quanto na percepção, consciência e experiência intensificadas.  

Para Alva Nöe, a “mente” propriamente dita são “hábitos”. Os hábitos assumiriam a 

carga que corresponderia à necessidade de criar representações ininterruptamente para 

poder operar sobre elas o que, melhor ainda, resulta no considerável alívio de sobrecarga 

operacional que já destacamos nas reflexões sobre a perspectiva da enação para a cognição. 

Os hábitos descentralizam a mente. Assim, Alva Nöe destaca que tais hábitos não seriam 

apenas rotinas cerebrais, sejam inatas ou aprendidas, mas estariam também na própria 

conformação de outras partes do corpo, além de nas ferramentas criadas, nas relações 

descobertas com o ambiente e, especialmente, na linguagem. 
 
Hábitos são aspectos fundacionais e básicos de nossas vidas mentais. Sem hábito, 
não existe cálculo, nem discurso, nem pensamento, nem reconhecimento, nem jogar 
jogos. Só uma criatura com hábitos como os nossos poderia ter qualquer coisa tal 
qual uma mente como a nossa. Mas hábitos, pelo menos muitos deles, são 
situacionais e ambientais. Um hábito é como uma trilha aberta por nossas ações 
repetitivas. Um hábito não é meramente uma disposição de agir ou uma tendência 
automática e irrefletida; é uma capacidade de resposta ao ambiente na qual nós nos 
descobrimos. Se a trilha é pavimentada ou se marcos familiares são removidos, 
nossos hábitos podem frequentemente ser extintos. No capítulo anterior nós 
discutimos a forma pela qual a utilização habilidosa de ferramentas e tecnologia 
(incluindo linguagem) nos capacita a transformar não somente o quê nós podemos 
fazer, mas também nosso próprio sentido de nós mesmos. Da mesma forma, 
remover aquelas ferramentas externas e estruturas seria eliminar a maestria de que 
nossa maneira de atividade depende. 128 (NÖE, 2009, p. 125)  

 

                                                
128 Habits are basic and foundational aspects of our mental lives. Without habit, there is no calculation, no 
speech, no thought, no recognition, no game playing. Only a creature with habits like ours could have 
anything like a mind like ours. But habits, at least many of them, are situational and environmental. A habit is 
like a trail laid down by our own repetitive action. A habit is not merely a disposition to act or an automatic 
or unthinking tendency; it is a responsiveness to the environment in which we find ourselves. If the trail is 
paved over or if familiar landmarks are removed, our habits can frequently be extinguished. In the previous 
chapter we discussed the way in which skillful use of tools and technology (including language) enables us to 
transform not only what we can do but also our own sense of ourselves. Likewise, to remove those external 
tools and structures would be to eliminate the mastery on which our manner of activity depends.  
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O autor ressalva que não está dizendo que hábitos são algo intrinsecamente bom. 

Alguns nos favorecem mais, outros menos, outros são certamente prejudiciais. O que está 

sendo afirmado é que não é possível ter uma mente ou experiência como as nossas sem eles, 

e que o nosso senso de sermos quem somos está diretamente implicado com essas 

habilidades e tendências na capacidade de resposta ao meio, o que inclui atos, pensamentos, 

emoções, enfim, todo o âmbito de disposições orgânicas em que podemos nos reconhecer 

em cada instante.  

 Nesta perspectiva, se supomos que a prática do Contato Improvisação possa estar 

pautada por uma disposição e esforço de testemunhar e reconhecer a operação de nossas 

habilidades e predisposições habituadas de percepção e ação, nós estamos postulando que o 

Contato Improvisação é uma prática de conhecermo-nos enquanto a mente e o senso de 

sermos quem somos, descobrindo características e potências da “boa engenharia e sentido 

evolucionário” de nossos corpos, e outras inferências similares. Se dissemos que o Contato 

Improvisação permite que os caminhos habituados de responsividade ao meio sejam 

refinados, flexibilizados ou desestabilizados, estamos sugerindo que o mesmo estaria 

acontecendo sobre o nosso senso de sermos quem somos.   
 
O se conhecer 
Conhecimento de si 
Que está longe de ser um processo solitário, 
Mas a partir do outro 
Não dos olhos do outro 
Mas da relação com 
Os seus desejos e vontades e reflexos e espasmos 
E manias e processos que transformam-se 
Em movimentos e encontram outros processos e 
Desejos e... 
Não rebatimentos 
Não respostas 
Transformações, transposições, recusas, trocas 
Não sei o que ele(a) quer 
Ela não vai me dizer 
Mas me interessa e me ocupa 
Porque é com ele, através dela 
É o caminho que vou seguir 
Para me ver 
Me conhecer 
(não é poesia) 
 
(documento de processo, curso intensivo em Cachoeira-BA, 16 a 18 de novembro de 2012, 
participante: Clara Pássaro).  
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 Na proposta de investigação do movimento e dança Contato Improvisação sempre 

foi conferida grande importância à inteligência instintiva e reflexa do corpo como caminho 

de descoberta de possibilidades. Isto é, o primeiro passo não trata de “buscar a novidade”, 

como a improvisação costuma ser pensada no senso comum. Pelo contrário, trata-se de 

reconhecer, confiar e potencializar habilidades muito antigas de adaptação como criaturas 

capazes de movimento e ação no ambiente que nos caracteriza. Tomar plena consciência do 

“animal” de cada um, como testemunha Daniel Lepkoff sobre o primeiro workshop de 

Steve Paxton de que participou no que seria o inicio de sua prática de Contato 

Improvisação e parceria entre estes dois dançarinos: 
 

Havia um bocado de tempo, tempo para escutar os pensamentos e imagens de Steve 
e tempo para sentar em silêncio, estando conscientes de nossas sensações físicas e 
percepções, conscientes do “seu animal” (um conceito que Steve usou 
frequentemente nesses primeiros tempos). Em retrospecto, a mensagem deste 
workshop era que é concebível que uma pessoa vivesse na sua experiência do corpo, 
e que viver no seu corpo não necessita estar confinado à aula de dança, mas é uma 
forma de usar o tempo, qualquer tempo e, talvez, todo o tempo. Esta memória dá 
um sabor do contexto no qual eu comecei meu trabalho com Contato Improvisação. 
O conceito de Steve para “o animal de uma pessoa” era coercivo. Suas palavras, 
“cuide de seu animal”, carregava uma mensagem misteriosa, mundana e gentil. O 
conceito aponta para a presença de um ser subjacente ao eu (self) socializado, o eu 
expressado através de linguagem verbal, pensamento linear e comportamento de 
movimento apropriado para espaços civilizados. O “animal de uma pessoa” é uma 
inteligência física composta de padrões de movimento e reflexos, tanto herdados 
quanto aprendidos, que formam nossa capacidade de sobreviver, encontrar e jogar 
energeticamente com nosso ambiente. Um aspecto central das primeiras sessões de 
trabalho de Contato Improvisação era persuadir, encorajar e engajar-se com esta 
inteligência animal. 129 (LEPKOFF, 2008, p.202)  

 

                                                
129 There was lot of time, time to listen to Steve´s thoughts and images, and time to sit in silence, being aware 
of our physical sensations and perceptions, conscious of “one´s animal” (a concept Steve often used in these 
early years). In retrospect, the message of this workshop was that it is conceivable to live in one´s experience 
of the body, and that living in one´s body need not be confined to dance class, but is a way to spend time, any 
time, and perhaps all the time. This memory gives a flavor of the context in which I began my work with 
Contact Improvisation. Steve´s concept of “one´s animal” was compelling. His words, “take care of your 
animal”, carried a gentle, earthy, and mysterious message. The concept points to the presence of a being 
underlying the socialized self, the self expressed through verbal language, linear thought, and movement 
behavior appropriate to civilized spaces. “One´s animal” is a physical intelligence composed of movement 
patterns and reflexes, both inherited and learned, that form our ability to survive and meet and play 
energetically with our environment. A main aspect of the early Contact Improvisation work sessions was to 
coax, encourage, and engage this animal intelligence. 
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 É com este espírito de observação e reconhecimento do “que se é e onde se está” em 

vez de “aonde chegar” (que habilidades ou formas conquistar etc.), que o Contato 

Improvisação traz uma proposta de abrir mão da ambição para dar lugar à curiosidade e, 

por meio dela, quem sabe reinventar a si e ao mundo. Antes de buscar “novidade”, o 

Contato Improvisação alimenta o nosso interesse pelos limites do mundo (e do eu) 

conhecido. 
Novidade radical é praticamente impossível, e se tivéssemos de tropeçar sobre ela, 
seria necessário poder e força incomuns para ver qualquer coisa de valor nela. O 
desafio enfrentado por um artista é de fazer algo novo que seja compreensível; para 
ser compreensível já deve ser, pelo menos parcialmente, velho. De fato, este é o 
dilema que nós enfrentamos em cada aspecto de nossas vidas. [...] Meu ponto não é 
que novidade seja impossível (embora, de fato, novidade radical é basicamente 
impossível). Meu ponto é que este fato explica como progresso pode mesmo ser 
possível. Para “corajosamente ir onde nenhum homem ou mulher esteve antes”, nós 
precisamos primeiro viajar aos limites do mundo conhecido. Nós precisamos 
dominar as habilidades e hábitos que formam a base de toda vida animal. 130(NÖE, 
2009, p. 124) 
 

 De fato, ao longo de toda a investigação e argumentação que esta tese apresenta a 

ideia de improvisação no Contato Improvisação não está empenhada em algo tal qual 

“busca de novidade”. De fato, ainda que o dançarino esteja fazendo a mesmíssima coisa a 

cada dia de sua prática, sua dança diria respeito a essa pesquisa desde que estivesse 

relacionada com a exploração do que poderia haver em possibilidades de experiência para 

além da sua percepção e mente habituadas. 

 
Houve muitos momentos em que senti o corpo da minha parceira como parte de mim, e às 
vezes até como se não fosse mais “dois cérebros em um corpo”, de tão meditativo passou a 
ser UM cérebro e um corpo. Foram momentos rápidos e extremamente prazerosos. 
A conexão dos dois cérebros. 
Quando a “resposta” era uma surpresa não parecia que a conexão havia diminuído e sim, 
que era o UNO querendo surpreender-se. 
O que me faz lembrar do “sair do hábito” que também é prazeroso, de um jeito bem 
diferente, mas bom! 
  
(documento de processo, curso intensivo ministrado em Cachoeira-BA, 16 a 18 de novembro 2012, 

 participante: Aline Dultra). 

                                                
130 Radical novelty is almost impossible, and if we were to stumble upon it, it would take unusual strength and 
power to see anything of value in it. The challenge faced by an artist is to make something new that is 
comprehensible; to be comprehensible it must already bi, in a way, at least partly, old. In fact, this is the 
quandary we face in every aspects of our lives. […] My point is not that novelty is impossible (although, in  
fact, radical novelty is basically impossible). My point is that this fact explains how progress can even be 
possible. To “boldly go where no man or woman has gone before”, we must first travel to the limits of the 
known world. We must master the skills and habits that form the groundwork of all animal life. 
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 E, como é evidenciado na reflexão acima, as percepções e mentes assim 

desabituadas poderiam envolver os parceiros de dança em uma experiência 

significativamente comungada.  

 Eu destaco que o uso da expressão “meditativo” pela dançarina na sua reflexão 

acima, não corresponde a qualquer ênfase minha na condução das aulas em questão, mas 

cuja ocorrência (e recorrência) oferece o ensejo para concluirmos este capítulo 

considerando um aspecto das teorizações de Varela e colaboradores sobre experiência, 

mente e self que toca o tema das práticas meditativas e poderia ser relacionada com a 

espécie de exploração da experiência que esta tese identifica na prática do jogo-dança de 

Contato Improvisação. 

  

 

 

Consciência para além da mente. 

 

 Iniciamos as reflexões deste capítulo, pontuadas por uma ideia de recusas aos 

hábitos e aberturas à imaginação, inspirados por proposições do trabalho atual do dançarino 

Daniel Lepkoff, um dos pioneiros e diretos colaboradores de Steve Paxton nos primórdios 

do Contato Improvisação. Sua forma de propor o treinamento do dançarino em “estar 

presente” aponta na direção de um estado de concentração diferenciado em que é 

característico uma espécie de “esvaziamento” que Lepkoff aponta como caro ao seu modo 

de abordar a improvisação: “esvaziamento é bem básico para meu processo criativo, para 

minha abordagem na direção da pesquisa do movimento... uma abordagem que envolve 

observação, aquietar-se e que a presença de algo venha até você” 131 (LEPKOFF, 2005). 

 Esta especifica formulação que Lepkoff oferece sobre o estado de experiência que 

identifica e almeja na sua investigação de movimento, coloca-nos em condições de discutir 

um aspecto do livro de Varela, Thompson e Rosch, A Mente Corporificada: ciência 

cognitiva e experiência humana (1993), que diz respeito às reflexões que os autores traçam 

                                                
131 Emptiness is very basic to my creative process, to my approach toward researching movement...an 
approach that involves observation, quieting oneself and having the presence of something come to you. 
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sobre a prática e filosofia de determinados ramos do budismo em relação às suas próprias 

teorizações, especialmente a prática meditativa mindfulness/awareness, cujo...  
 
Seu propósito é tornar-se consciente [mindful] a fim de experienciar o que sua 
mente está fazendo enquanto o faz, a fim de estar presente com sua própria mente. 
Que relevância isto tem para a ciência cognitiva? Nós acreditamos que se a ciência 
cognitiva deve incluir a experiência humana, deve haver algum método de explorar 
e conhecer o que é a experiência humana. É por esta razão que nós estamos 
focalizando na tradição Budista de meditação mindfulness. Para ter um sentido do 
que seja a meditação mindfulness, é necessário primeiro se dar conta da extensão 
em que as pessoas normalmente não estão conscientes [mindful]. Normalmente se 
nota a tendência da mente em vagar somente quando se tenta realizar alguma tarefa 
mental e a divagação interfere. Ou talvez, alguém se dê conta de que acabou de 
finalizar uma atividade antecipadamente prazerosa sem notá-la. De fato, corpo e 
mente raramente estão intimamente coordenados. No sentido Budista, nós não 
estamos presentes. 132 (VARELA et. al., 1993, p. 23-24) 

 

 Varela e colaboradores declaram que em suas teorizações sobre a cognição e a 

experiência humana se dedicam a evitar a polarização subjetivismo-objetivismo* para a 

qual contribuem, em suas opiniões, tanto o empreendimento filosófico da Fenomenologia* 

quanto as correntes cognitivistas* e conexionistas* no campo da Ciência Cognitiva.   

Esta última contribuiria para a referida polarização, conferindo excessivo peso ao 

objetivismo, porque ao alcançar conclusões e formulações teóricas a partir dos seus 

caminhos experimentais próprios, encontra dificuldades em conciliá-las com a experiência 

humana. Por sua vez, a Fenomenologia, ainda que partindo da experiência, se apresenta 

totalmente como um empreendimento teórico e também não “retorna” para a experiência 

humana direta. Tanto a Ciência Cognitiva como a Fenomenologia não se ocupariam de 

refletir sobre como seria acomodar ou confrontar tais conclusões e formulações teóricas a 

partir de uma perspectiva experiencial.  Ambas careceriam de um programa prático como 

os autores encontram em tradições não-ocidentais de conhecimento e investigação da mente, 

                                                
132 Its purpose is to become mindful, to experience what one´s mind is doing as it does it, to be present with 
one´s mind. What relevance does this have for cognitive science? We believe that if cognitive science is to 
include human experience, it must have some method for exploring and knowing what human experience is. It 
is for this reason that we are focusing on the Buddhist tradition of mindfulness meditation. To get a sense of 
what mindfulness meditation is, one must first realize the extent to which people are normally not mindful. 
Usually one notices the tendency of the mind to wander only when one is attempting to accomplish some 
mental task and the wandering interferes. Or perhaps one realizes that one has just finished an anticipated 
pleasurable activity without noticing it. In fact, body and mind are seldom closely coordinated. In the 
Buddhist sense, we are not present. 
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tal como os ramos do budismo sobre os quais irão discorrer. Eu entendo que seria este um 

programa para “investigadores em primeira pessoa”.   

A título de exemplo, estes autores elaboram extensivamente ao longo do livro citado 

o que seria a “ilusão do self” enquanto uma referência de subjetividade coesa, unitária, 

distinta, permanente, localizável, ou quaisquer outros adjetivos que denotem um referencial 

estável e “fundamental” para o que seria o “eu” e a mente, características que não 

correspondem aos fatos angariados em diversos ramos de pesquisas debruçados sobre o 

fenômeno da mente e cognição, em que os fenômenos cognitivos relacionados com a 

experiência e self são marcados pela espécie de fragmentação processual que discutimos no 

início deste capítulo em termos dos problemas de ligação que os estudos da cognição 

precisam enfrentar, já desde a época de René Descartes.  

Tal implicação do self enquanto uma espécie de ilusão que temos na experiência 

chega ao ponto de que, no âmbito do cognitivismo e do conexionismo, podemos seguir com 

as investigações sobre a cognição humana sem sequer se interessar pela ideia de self ou o 

entendermos como um fenômeno marginal na cognição. Sem dúvida que tais conclusões 

trazem implicações para os desdobramentos dessas mesmas pesquisas, seja em termos 

teóricos ou em termos de aplicação técnica, como no que toca a desenvolvimentos em 

inteligência artificial, por exemplo.  

Varela e colaboradores discorrem que no Budismo pode ser encontrada uma 

filosofia e conjunto de práticas que lidam com conclusões similares sobre a “ilusão do self”. 

Mas ao passo que campos de investigação como os abrigados pela Ciência Cognitiva 

acabam, da perspectiva da experiência, ignorando suas descobertas numa espécie de 

“sigamos com nossas ilusões e nossas pesquisas”, por outro lado, ramos do budismo 

procuram propor o que eu chamaria de “programa de investigação em primeira pessoa” e 

uma ética coerente com suas descobertas, e isso faria toda a diferença. 

 O que nos interessa nesta tese, não é particularmente a prática de meditação budista 

que Varela e colaboradores discutem, senão que o objetivo que estes autores têm em 

discuti-la, que seria a ideia de que, com prática e disciplina, podemos aprender a 

estabelecer a nossa experiência para além dos hábitos que normalmente configuram a 

mente como um incansável fluxo de “diálogo interno” inconsciente, indisciplinado, 
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tendendo muito mais a ruidoso do que a significativo, além de, em grande parte, alheio ao 

presente em que de fato o corpo está estabelecido no mundo.  
 
Assim, a primeira grande descoberta da meditação mindfulness tende a ser, não 
algum abrangente insight sobre a natureza da mente, senão que a penetrante 
compreensão de quão desconectados os humanos normalmente estão de sua real 
experiência.  Mesmo a mais simples ou mais prazerosa das atividades diárias [...] 
todas passam rapidamente num borrão de comentário abstrato ao passo que a mente 
se apressa para a sua próxima ocupação mental. O meditador agora descobre que a 
atitude abstrata a qual Heidegger e Merleau-Ponty atribuem à ciência e à filosofia é, 
de fato, a atitude da vida cotidiana quando a pessoa não está consciente [mindful]. 
Esta atitude abstrata é o traje espacial, o acolchoamento de hábitos e preconceitos, a 
armadura com a qual a pessoa habitualmente se distancia de sua própria experiência. 
Do ponto de vista da meditação mindfulness/awareness, os humanos não estão 
presos para sempre na atitude abstrata. A dissociação da mente e corpo, da 
consciência da experiência, é o resultado do hábito, e estes hábitos podem ser 
quebrados. Conforme o meditador de novo e de novo interrompe o fluxo do 
pensamento discursivo e retorna para estar presente com sua respiração ou atividade 
diária, existe uma gradual domesticação da inquietude da mente. A pessoa começa 
ser capaz de ver a inquietude como tal e se tornar paciente com ela, mais do que se 
tornar automaticamente perdida nela. 133(VARELA et. al., 1993, p. 25-26) 

 

 A atitude de esvaziamento e observação proposta pelo dançarino Daniel Lepkoff, 

não seria outra coisa. A sua disciplina de atenção proposta como recurso central de 

investigação do movimento e de treinamento para “estar presente” parece muito análoga à 

prática de meditação budista descrita por Varela. Por outro lado, a dançarina Nita Little 

também aborda uma atitude mental similar, mas ressalvando que é importante diferenciar o 

estado de experiência amplo que interessa a ela na dança da ideia de “ausência de mente”:  

 

                                                
133 Thus the first great discovery of mindfulness meditation tends to be not some encompassing insight into the 
nature of mind but the piercing realization of just how disconnected humans normally are from their very 
experience. Even the simplest or most pleasurable of daily activities […] all pass rapidly in a blur of abstract 
commentary as the mind hastens to its next mental occupation. The meditator now discovers that the abstract 
attitude which Heidegger and Merleau-Ponty ascribe to science and philosophy is actually the attitude of 
everyday life when one is not mindful. This abstract attitude is the spacesuit, the padding of habits and 
preconceptions, the armor with which one habitually distances oneself from one´s experience. From the point 
of view of mindfulness/awareness meditation, humans are not trapped forever in the abstract attitude. The 
dissociation of mind and body, of awareness from experience, is the result of habit, and these habits can be 
broken. As the meditator again and again interrupts the flow of discursive thought and returns to be present 
with his breath or daily activity, there is a gradual taming of the mind´s restlessness. One begins to be able to 
see the restlessness as such and to become patient with it, rather than becoming automatically lost in it.   
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Este processo altamente criativo tem sido reportado como “não mente”, que é, na 
minha estimativa, desconsiderar que é uma forma valiosa de 
consciência/pensamento. É um tipo de super-lógica, mais do que uma não-lógica ou 
abandono de lógica. Não é um estado único, mas um fluxo de “estados” em 
mudança contínua. É acessível ao incluirmos mais consciência, sustentando mais 
informação oscilante, no lugar de menos. É altamente sofisticado jogar com a 
profundidade e amplitude da experiência. 134(LITTLE, 2008) 

 Tanto no caso da prática meditativa discutida por Varela quanto nas proposições dos 

dançarinos Daniel Lepkoff e Nita Little, estamos tratando de uma prática física. Varela e 

colaboradores não tomam a meditação mindfulness/awareness como uma espécie de prática 

subjetiva. É uma atividade de exploração perceptiva de si e do mundo. Na perspectiva da 

enação* em que teorizam Varela e também Alva Nöe, a percepção é ação perceptualmente 

dirigida, a mente não é algo que acontece ao corpo ou no corpo, a mente é algo que o corpo 

faz se relacionando com o meio.  
 
O mundo perceptivo não é um mundo subjetivo. O mundo perceptivo não é um 
mundo de efeitos produzidos em nós – em nossas mentes – pelo mundo real. Mas o 
mundo perceptivo é o mundo para nós. Nós podemos dizer que o mundo para nós 
não é o mundo físico, de forma que não é o mundo de itens introduzidos e 
catalogados na teoria física. Mas é o mundo natural (e talvez também o mundo 
cultural). [...] Uma consequência disto é que diferentes animais habitam diferentes 
mundos perceptivos mesmo embora eles habitem o mesmo mundo físico. As visões, 
sons, odores, enfim, que são acessíveis para os humanos podem não ser acessíveis 
para algumas criaturas, e da mesma forma, existe muito que nós mesmos não somos 
capazes de perceber. Falta-nos a afinação sensório-motora e a compreensão para 
encontrar estas qualidades. Estas qualidades em si mesmas não são subjetivas no 
sentido de serem sensações. Não somos nós que fazemos com que elas existam. 
Mas somente um tipo muito especial de criatura tem a capacidade biológica, seja o 
que for, para ter acesso a elas [to enact them]. 135  (NÖE, 2004, p. 156) 

 
                                                
134 This highly creative process has been referred to as “no mind”, which in my estimation is to miss that it is 
a valuable form of thinking/awareness. It is a kind of super-logic, rather than an illogic or abandonment of 
logic.  It is not a single state, but a continuously changing flow of “states”. It is accessible by including more 
awareness, holding more oscillating information, rather than less. It is highly sophisticated play with the 
depth and breadth of experience. 
 
135 The perceptual world is not a subjective world. The perceptual world is not a world of effects produced in 
us – in our minds – by the actual world. But the perceptual world is the world for us. We can say that the 
world for us is not the physical world, in that it is not the world of items introduced and catalogued in 
physical theory. But it is the natural world (and perhaps also the cultural world). […] One consequence of 
this is that different animals inhabit different perceptual worlds even though they inhabit the same physical 
world. The sights, sounds, odors, and so on that are available to humans may be unavailable to some 
creatures, and likewise, there is much that we ourselves cannot perceive. We lack the sensorimotor tuning and 
the understanding to encounter those qualities. The qualities themselves are not subjective in the sense of 
being sensations. We don´t bring them into existence. But only a very special kind of creature has the 
biological capacity, as it were, to enact them. 
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 Neste capítulo, já foi sublinhado algumas vezes que várias vantagens evolutivas 

estão implicadas nos processos que foram reunidos, aqui, na ideia de “hábitos”. Desde os 

processos que otimizam a cognição por meio de “descarrega-la” [offloading] fora do 

âmbito do sistema nervoso, como também os processos pelos quais o conhecimento 

sensório-motor atua para transformar impressões sensoriais limitadas em percepções 

refinadas. Enfim, a forma como estamos eficientemente ajustados ao meio por meio de 

nossos mundos perceptuais, conforme indicado nesta última citação de Alva Nöe.  

 Foi salientado, também, várias vezes, que o Contato Improvisação traz implícito o 

reconhecimento desta inteligência instintiva e reflexa do corpo. Falta, portanto, refletir 

sobre que outras vantagens evolutivas poderia haver em abrir possibilidades de ir além 

destes hábitos, além dessa inteligência instintiva e reflexa do corpo na direção de uma 

mente mais plenamente consciente (mindful) de sua experiência. Ou se esta possibilidade, 

se de fato viável no contexto do Contato Improvisação, conforme está sendo defendido 

nesta tese, não seria mais que um capricho de experiência artístico-estética. 

 O professor Jorge Albuquerque Vieira, brasileiro, astrofísico com estudos sobre a 

aplicação da Teoria Geral de Sistemas no âmbito de estudos de comunicação, semiótica e 

arte, destaca que a arte é forma de conhecimento e que, como tal, tem sua forma específica 

de contribuir para as conquistas evolutivas da espécie: 
 
A questão real é que arte é forma de conhecimento e todo conhecimento garante 
vida e complexidade. Desvalorizar o artístico é matar, em altos níveis de 
complexidade, nossa Humanidade. Insistimos aqui: a Arte é o tipo de conhecimento 
que explora as possibilidades do real. Não basta acreditar em uma certa realidade, 
temos que aprender os caminhos complexos para tentar atingi-la, e temos que fazer 
isso para sobreviver, não só em corpo, mas nos signos que já somos capazes de 
produzir e extrassomatizar, além das necessidades biológicas. [...] Da mesma forma, 
os músicos estudam a organização temporal dos sons, com toda certeza 
desvendando as sutilezas de códigos sonoros que nos acompanharam desde 
primórdios evolutivos e do surgimento de nossas formas de comunicação oral; os 
bailarinos exploram, até hoje, configurações de espaço-tempo, processo que deve 
ter sido iniciado desde nossa fase como bichinho simples e vivendo em um meio 
aquoso... todos os tipos de artistas continuam explorando a realidade, o Universo. 
(VIEIRA, 2006, p. 83-84) 
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 Assim, este autor destaca a importância da arte enquanto empreendimento vigoroso 

de exploração das possibilidades do real, em que é permitido afrouxar a necessidade e 

compromisso de eficiência imediata que a ciência, enquanto distinto contexto de produção 

de conhecimento, tem em sua exploração do real.   

 Voltamos, então, na conclusão deste capítulo, a falar de René Descartes, agora pelas 

palavras da dançarina Nita Little que são afinadas com aquelas do professor Jorge 

Albuquerque sobre a exploração das “possibilidades do real” que a arte realiza:  

O modelo dualista Cartesiano é confortável para explicações mecânicas claras para 
a fenomenalidade. Domínios de pensamento são reduzidos para aqueles que 
sustentaram este modelo. Um resultado é uma cultura em que nós lutamos para 
encontrar simplicidade, razão e óbvias causas para nossos efeitos. Nós fazemos isso 
de duas maneiras: nós ignoramos informação presente e nós limitamos a mente para 
evitar que ela se aventure para além de contornos confortáveis. Quando crianças, 
nós somos ensinados a colocar a cauda no burro, e nós fazemos “a” cauda, 
desconsiderando os outros vinte locais interessantes para colocar caudas. Ignorar 
informação é difundido em nossa cultura em todos os níveis: em nossos sistemas 
judiciais, medicina, produção de alimentos e psicologia, para nomear apenas uns 
poucos. Se há muita informação, simplesmente se livre de algumas e observe o que 
você quer ver! A necessidade de dominar os elementos de nosso universo por meio 
da limitação do alcance pelo qual a mente compreende tal universo tem apresentado 
sérias consequências. Reduzir conceitualmente um universo confuso em um que 
mecanicamente controlável pode funcionar para a indústria, mas está matando a 
humanidade e nosso planeta. 136 (LITTLE, 2008) 

   
 Similarmente, é possível que a espécie de dançarinos a que Nita Little esta dedicada 

e a quem, também, esta tese e a investigação que ela apresenta possam interessar, são 

aqueles que na sua prática de movimento e dança se inclinam menos a uma atitude de 

“dominar os elementos de nosso universo” e estão mais receptivos e inclinados a lidar 

poética e liricamente com um universo rico, complexo, muitas vezes caótico e confuso para 

nossas experiências.    

                                                
136 The Cartesian dualistic model found comfort in clean mechanical explanations for phenomena. Realms of 
thought were reduced to those that supported this model. One result is a culture in which we strive to find 
simplicity, reason, and obvious cause to our effects. We do this in two ways: we ignore present information 
and we limit the mind to prevent it from seeking beyond comfortable boundaries. As children we are taught to 
pin the tail on the donkey, and we make one tail “it”, disregarding the other twenty interestingly placed tails. 
Ignoring information is pervasive in our culture on all levels: in our court systems, medicine, farming and 
psychology, to name only a few. If there is too much information, just get rid of some of it and see what you 
want to see! The need to dominate the elements of our universe through limiting the extent to which the mind 
understands that universe has had serious consequences.  Conceptually reducing a messy universe into one 
that is mechanical and controllable may work for industry, but it is killing humankind and our planet. 
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VII – CONTATO 

Um self lírico, o outro na imaginação. 
Eu era milhares de eus que eram todos eu, uma colônia de unidades 

separadas que tinham uma lealdade especial uma com as outras e que se 
uniriam inevitavelmente para formar uma única consciência, a minha 

consciência humana. Não que eu soubesse sem sombra de dúvida, pois não 
havia nada com que eu pudesse saber, mas todas as minhas consciências 

individuais sabiam que Eu, o eu de meu mundo conhecido, era uma colônia, 
um conglomerado de sentimentos separados e independentes que tinham 

uma solidariedade inquebrantável uns com os outros. A solidariedade 
inquebrantável de minhas inúmeras consciências, a lealdade que tinham 

essas partes umas para com as outras era a minha força vital. 
 

(Carlos Castaneda – Porta para o Infinito).  

 

 

 É possível traçar uma curiosa analogia entre as definições em torno da Lírica, no 

campo da estética, e as proposições dos neurocientistas Antonio Damásio e Gerald 

Edelman para o entendimento e explicações do fenômeno da consciência humana.  

 Os conceitos de “lírico”, assim como o de “épico” e “drama”, estão originalmente 

vinculados aos estudos sobre a poética no campo da produção literária desde a antiguidade, 

o que inclui, naturalmente, a produção de textos teatrais. Talvez por acompanhar os 

movimentos ao longo da história, particularmente nos últimos dois séculos, de libertação ou 

devoção da cena em relação ao texto, com a confluência maior ou menor de outras 

linguagens de configuração poética, a Lírica também é discutida em outros campos da 

produção artística.   

 O ponto de partida para estabelecer a analogia proposta aqui é concordarmos que 

articular as definições para o lirismo, nos termos aqui propostos, é lançar um olhar de 

interesse sobre a(s) subjetividade(s) que se dedicam a uma produção de narrativas sobre si 

mesma e sobre o mundo que identificamos como arte. Porque, nos interessará menos as 

estruturas, recursos e características estilísticas que definem um ou outro gênero de 

produção poética, do que a postura que o artista assume em relação a si, ao mundo e as suas 

experiências e narrativas. 
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 Tomamos como ponto de partida as palavras da atriz, dramaturga e pesquisadora 

baiana Cleise Mendes, sobre a atitude lírica de produção poética: “Na fusão do eu com o 

mundo [característica do lirismo], o eu é soberano; ele molda todas as coisas a si mesmo, 

torna-se a medida excelente de tudo que percebe” (MENDES, 1981, p. 53). 

 Esta fusão eu-mundo a que se refere Cleise Mendes é central no lirismo, seja em 

que formatações e configurações poéticas apareça. E é justamente o “gancho” para a 

analogia ora proposta, uma vez que vínculos e relações entre cognição e ambiente são 

amplamente discutidos nos estudos da cognição que serviram de referência a esta tese, 

como as proposições de Damásio (1996, 2000, 2004) e as de Edelman (1992, 2000) sobre o 

funcionamento e “nascimento” da consciência no percurso evolutivo da espécie humana.  

 Damásio discorre que o pulso mais básico de uma “consciência de si” surge quando, 

para tratar qualquer objeto que se apresenta à sua percepção (objeto aqui pode ser tanto um 

objeto externo, quanto um sentimento, um pensamento etc.), o sistema nervoso passa a ter 

capacidades de mapear simultaneamente três instâncias: um conjunto de mapeamentos de 

estados e estruturas corporais que facultam um proto-self (nos termos de Damásio), uma 

incipiente referência de unidade e relativa estabilidade do organismo; a representação do 

objeto em questão; e, sobreposto às duas instâncias anteriores, um mapa de segunda ordem 

que acompanha a interação organismo-objeto.  

 É nessa última instância, que seria facultado ao organismo a capacidade de tomar 

noção de que algo acontece a um algo que é ele mesmo, possibilitando a emergência do self 

central que Damásio apresenta como o mais básico pulso de consciência. 
 
1. A consciência depende da construção e da exibição interna de um novo 
conhecimento, referente a uma interação entre o organismo e um objeto. 2. O 
organismo, como uma unidade, é mapeado no cérebro do próprio organismo, em 
estruturas que regulam sua vida e sinalizam continuamente seus estados internos; o 
objeto também é mapeado no cérebro, nas estruturas sensoriais e motoras ativadas 
pela interação do organismo com o objeto; tanto o organismo como o objeto são 
mapeados como padrões neurais, em mapas de primeira ordem; todos esses padrões 
neurais podem se tornar imagens. 3. Os mapas sensório-motores pertinentes ao 
objeto causam mudanças nos mapas pertinentes ao organismo. 4. As mudanças 
descritas no item 3 podem ser novamente representadas em outros mapas (mapas de 
segunda ordem), que assim representam a relação entre objeto e organismo. 5. Os 
padrões neurais transitoriamente formados em mapas de segunda ordem podem se 
tornar imagens mentais, tanto como os padrões neurais, em mapas de primeira 
ordem. 6. Devido à natureza do organismo e dos mapas de segunda ordem, 
relacionada ao corpo, as imagens mentais que descrevem a relação são sentimentos. 
(DAMÁSIO, 2000, p. 219-220) 
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 Desta forma, o “eu” nasce desde sempre vinculado e inseparável dos objetos que se 

configuram em seu campo cognitivo, tal qual a não separação do poeta e do mundo de que 

fala a Lírica. No caso de nossa dança de Contato Improvisação, se os campos cognitivos 

dos parceiros de dança estão mutuamente tão envolvidos com a presença do outro e as 

informações que daí advém, a experiência do “eu” para cada um estaria razoavelmente 

impregnada do outro ao ponto de serem abertas como campo de exploração para o 

dançarino as próprias sutilezas deste compartilhamento e impregnação de experiências. O 

treinamento do dançarino de Contato Improvisação poderia ser dedicado nesta direção de 

uma atitude lírica em relação ao mundo, pelo outro.  Vamos atentar para uma reflexão uma 

pouco mais detalhada sobre o “efeito lírico” nas palavras de Cleise Mendes: 
 
Esta característica do efeito lírico é influenciada diretamente pelo modo como 
tempo, espaço e ação se apresentam no poema. Qual é a ação do poeta? Refletir o 
mundo e ver-se nele refletido, num eterno agora, pois toda lembrança e toda 
perspectiva de novas sensações são vividas já, no instante em que são nomeadas. O 
espaço dessa vivência, ou, digamos, o palco desses acontecimentos, é a própria 
consciência do poeta; melhor diríamos, talvez sem exclusão do anterior, sua 
imaginação, pois o lírico depende da capacidade de criar imagens concretas que 
traduzam a profundidade da experiência. Mas é ainda representação, na medida em 
que esse “palco subjetivo” está mimetizado através de “cenas” do mundo objetivo. 
Desse modo, para o poeta lírico, toda paisagem, todo céu, rio ou árvore, são telas de 
projeção de seus sentimentos e pensamentos. (MENDES, 1981, p. 50) 

 

 Cleise Mendes, profissional do teatro, usa imagens desse campo das artes quando 

fala da consciência enquanto “palco subjetivo” o qual se constitui mimetizado pelas 

“cenas” do mundo objetivo, naquilo que ela discute como o “efeito lírico”. E isto parece 

muito similar às explicações de Damásio para o mapa de segunda ordem onde ocorreriam 

representações do organismo sendo modificado pela interação com “objetos” facultando a 

incipiente noção de “eu”. Entretanto, vale uma pequena ressalva quanto à metáfora de 

“palco subjetivo” para este “eu”, no sentido de evitar os modelos que se aproximam do 

cartesianismo para explicar a mente e a consciência como uma espécie de teatro que se 

apresenta a um possível ser cognoscente pré-organizado de forma independente em relação 

ao corpo e que ali se instala, de alguma forma. Nas explicações oferecidas por Damásio e 

outros pesquisadores que compartilham da mesma linha de investigação, o “eu” seria o 

próprio “palco subjetivo”.  
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 Segundo as explicações de Damásio, o fenômeno da consciência central é como 

uma sucessão de flashes renovados ininterruptamente no fluxo contínuo de “objetos” que se 

configuram na atividade do sistema nervoso no organismo, ou seja, o self central é 

continuamente transitório, ou nas palavras de Cleise Mendes sobre a Lírica, na citação 

acima, a poeta está a “refletir o mundo e ver-se nele refletido, num eterno agora, pois toda 

lembrança e toda perspectiva de novas sensações são vividas já, no instante em que são 

nomeadas” (MENDES, 1981, p. 50). 
 
Você sabe que está consciente, sente que está em pleno ato de conhecer porque o 
relato imagético sutil que agora flui pela corrente dos pensamentos de seu 
organismo exibe o conhecimento de que seu proto-self foi alterado por um objeto 
que acaba de ser realçado na mente. Você sabe que existe porque a narrativa o 
mostra como protagonista no ato de conhecer. Você se eleva acima do nível do mar, 
do nível do conhecimento, de modo transitório mas incessante, como um self 
central sentido, renovado infinitamente, graças a algo que venha de fora do cérebro 
e chegue a seu mecanismo sensorial, ou a qualquer coisa que venha dos depósitos 
de memória do cérebro na direção da evocação sensorial, motora ou automática. 
Sabe que é você quem está vendo porque a história retrata um personagem – você – 
em pleno ato de ver. A primeira base para o você consciente é um sentimento que 
surge na “re-representação” do proto-self inconsciente no processo de ser 
modificado dentro de um relato que estabelece a causa da modificação. O primeiro 
truque subjacente à consciência é a criação desse relato, e seu primeiro resultado é o 
sentimento de conhecer. (DAMÁSIO, 2000, p. 222-223) 

 

 Não posso deixar de notar - e trazer isto para a defesa da analogia que está sendo 

estabelecida neste texto entre a Lírica e concepções do self - que Damásio cita o poeta 

inglês T.S. Eliot (1888-1965) neste ponto de suas explicações lembrando versos como 

“música ouvida com tanta atenção que você não ouve” e “você é a música, enquanto dura”.   

 Como podemos notar nas referências às hipóteses de Damásio, estes fundamentos 

da consciência de si estabelecidos no que seria o self central têm a natureza de um 

sentimento. Para continuarmos no argumento desenvolvido aqui, torna-se importante, neste 

ponto, distinguirmos o que Damásio entende por sentimento e sua relação com emoções e 

pensamentos.  

 Para este pesquisador, as emoções são padrões de reação estreitamente vinculados à 

regulação da vida e, assim, ancorados no acompanhamento, ajuste e controle dos estados do 

corpo com a função explícita de orientação do comportamento do organismo no ambiente. 

Neste processo, organismos complexos desenvolveram a necessidade e a capacidade de que 

padrões neurais relacionados às emoções possam resultar em imagens mentais que são, 
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estas, sentimentos de emoções. Ou seja, uma forma de relato não-verbal dos 

acontecimentos em curso no organismo.  Estas imagens mentais juntam-se ao fluxo de 

imagens que são os pensamentos, fluxo este que no curso de complexificação evolutiva de 

alguns organismos, como o da espécie humana, cresce em recursos de memória, 

planejamento e tomadas de decisão que levam a habilidades como a razão e consciência 

moral.  
Emoções são conjuntos complexos de reações químicas e neurais, formando um 
padrão; todas as emoções tem algum tipo de papel regulador a desempenhar, 
levando, de um modo ou de outro, à criação de circunstâncias vantajosas para o 
organismo em que o fenômeno se manifesta; as emoções estão ligadas à vida de um 
organismo, ao seu corpo, para ser exato, e seu papel é auxiliar o organismo a 
conservar a vida. (...) Todas as emoções usam o corpo como teatro (meio interno, 
sistemas visceral, vestibular e músculo-esquelético), mas as emoções também 
afetam o modo de operação de inúmeros circuitos cerebrais: a variedade de reações 
emocionais é responsável por mudanças profundas na paisagem do corpo e do 
cérebro. O conjunto dessas mudanças constitui o substrato para os padrões neurais 
que, em última instância, se tornam sentimentos de emoção. (...) Qual a relevância 
da discussão do papel biológico das emoções em um texto dedicado à questão da 
consciência? É preciso esclarecer este ponto. As emoções fornecem aos organismos, 
automaticamente, comportamentos voltados para a sobrevivência. Em organismos 
equipados para sentir emoções, ou seja, para ter sentimentos, as emoções também 
tem um impacto sobre a mente, no momento em que ocorrem, no aqui e agora. 
(DAMÁSIO, 2000, p. 77-75, 80) 

 

 De fato, o autor nos apresenta os processos que dão origem ao fenômeno da 

consciência como vinculados e inerentes a este mesmo processo de regulação da vida do 

organismo e orientação do comportamento em que se inserem emoções, sentimentos, 

pensamentos e razão. E o self central, como instância inaugural da noção de “eu” é 

localizada na base desta cadeia de complexificação dos processos cognitivos, precisamente 

ali onde surgem sentimentos de emoção, tendo a consciência central tal natureza de um 

sentimento. 

 Analogamente, na última citação apresentada de Cleise Mendes, utilizada para 

oferecer um panorama da atitude do artista em relação ao mundo quando está atuando e 

compondo no espírito da Lírica, está destacada a projeção dos sentimentos e do pensamento 

do poeta no mundo e que resulta, no extremo do lirismo, na impregnação mútua de um pelo 

outro, poeta e mundo.  

De fato, sujeito e ambiente estão implicados, segundo o entendimento das idéias de 

Antonio Damásio a cerca dos andares fundamentais do edifício da consciência, ideias que 
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são coerentes com as de Gerald Edelman (1992, 2000). Para Damásio o primeiro pulso de 

consciência não é outra coisa senão as primeiras percepções do organismo sobre si mesmo 

sofrendo a ação do mundo ao agir e buscar sobreviver nele, enquanto Edelman destaca as 

funções de memória nesse processo, as quais ancoram registros de recompensa e castigo 

associados aos estados do corpo em suas diversas experiências no ambiente e atuam na 

referência de estabilidade que o corpo oferece para este “nascimento da consciência”, bem 

como para lançar as bases de uma experiência de continuidade para a sucessão de flashes 

que são os pulsos de consciência no processo descrito por Damásio como o self central. 

Por meio da “atitude lírica” o artista realiza um esforço de “produção de narrativas”, 

isto é, de reter por meios de quaisquer recursos de linguagem e poética seus sentimentos de 

impregnação mútua com o mundo:  
 
O eu lírico só se apaixona pelo mundo na medida em que este lhe serve de espelho. 
Vê impressas na paisagem sua dor ou alegria e a razão por que fala de um cipreste 
ou de um pássaro é que eles são imagens concretas, equivalentes dos sentimentos 
que expressam, signos vivos nos quais o poeta pode ler-se a si mesmo. (MENDES, 
1981, p.53) 

 

 Assim, parece que o esforço lírico está às voltas com um paradoxo que pode ser 

comparado ao do dançarino improvisador se esperamos que ele esteja imerso e 

intensamente identificado com um tempo-espaço presente e, ainda assim, suficientemente 

diferenciado para emergir dali com o testemunho da sua experiência que pudesse ser 

refletido ou estendido em alguma espécie de “produção de narrativas”, isto é, algo como o 

que o professor e dançarino israelense radicado na Espanha, Guy Aloni, no contexto da 

residência artística de investigação que estabelecemos entre os professores do I 

EmComTato Festival de Contato Improvisação da Bahia (junho de 2010), formulou como 

“oferecer um gosto de um instante atrás”. 

 A menos que estejamos dispostos a contentar-nos com o próprio movimento como 

único testemunho possível a ser oferecido pelo dançarino improvisador a respeito de sua 

experiência - e que o movimento não esteja sendo impulsionado por qualquer intenção de 

composição - pressupõe-se que há alguma habilidade para linguagem envolvida para que 

uma produção de narrativas ocorra. Ou seja, o sujeito deve ter a capacidade de estabelecer 

vínculos semânticos e associações simbólicas. 
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 Uma vez que para investigar a hipótese de compartilhamento de experiências na 

dança de Contato Improvisação quaisquer índices relativos à percepção e experiência dos 

dançarinos me interessam, eu passei a desenvolver a estratégia que chamo de 

materialidades perceptivas, que trata da condução de processos de treinamento e criação 

pelo Contato Improvisação acompanhada do estímulo à produção de documentos de 

processo como os desenhos, textos e tratamentos de imagem que foram sendo apresentados 

ao longo desta tese. Porque, como considera Cecilia Salles ao discorrer sobre a crítica de 

processos,  
 
Nas prestações de contas que o artista faz a si mesmo, são encontrados, em 
anotações, índices relativos à sua percepção. É o artista exposto a informações, 
recolhendo e acolhendo tudo o que, de algum modo, lhe atrai. A percepção artística, 
como já vimos, é o instante em que o artista vai tateando o mundo com o olhar 
sensível e singular. Sondar o mundo é uma forma de apreensão de informações, que 
são processadas e que ganham novas formas de organização. A percepção é, 
portanto, uma possibilidade de aquisição de informação e, consequentemente, de 
obtenção de conhecimento. (SALLES, 2009, p. 126) 

 

 Por esta estratégia, eu procuro oferecer recursos estendidos de “materialidade” para 

as percepções dos dançarinos, isto é, para além da ação de dança em si mesma, com 

suficiente cautela para não se distanciar demais desta ação-percepção por meio dos recursos 

de linguagem a que o dançarino recorre em seus registros e repercussões da experiência e 

procurando preservar uma lógica de construção de coerências própria da dança. 

 Isto é, no que diz respeito às reflexões de Damásio e Edelman sobre self e a sua 

impregnação pelo ambiente, sem prejuízo para a ênfase de concentração nas sensações 

imediatas do eu aqui e agora do dançarino onde a experiência que estamos considerando 

em analogia com a Lírica pode ser objeto da sua curiosidade e fruição, eu procuro ao 

mesmo tempo o benefício das dimensões mais complexas do self que envolvem memória e 

linguagem e das quais, segundo aqueles neurocientistas, não podemos nos apartar 

completamente. 

 Tanto Damásio quanto Edelman destacam como a complexidade crescente dos 

recursos de memória vão construindo uma dimensão mais completa do self, que o primeiro 

chama de self autobiográfico e o segundo de consciência de ordem superior. Edelman 

demonstra como os mesmos sistemas de informação reentrante* permitem que 

categorizações perceptuais e suas conceituações, além de estruturas de memória 
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impregnadas de sinais de “valor” (recompensa ou castigo), passam a possibilitar a 

coordenação com mapeamentos responsáveis por funções de fala e linguagem. Desta forma, 

um novo tipo de possibilidades de conceituação pelo sistema nervoso passa a surgir: é 

possível estabelecer associações simbólicas e retê-las em estruturas de memória. É possível, 

por exemplo, “inventar” no pensamento e na palavra conceitos para passado, presente e 

futuro, uma vez que ofereçam vantagens evolutivas.   
 
Mesmo antes que apareçam a linguagem e a consciência de ordem superior, um 
espaço de referência neural corporalmente baseado para categorias experimentadas 
e imagens em uma cena será desta forma construído na consciência primária. Um 
animal, ou mesmo um bebê recém-nascido, com essas dinâmicas e com consciência 
primária irão ter a experiência de uma cena, mas não tem um self nomeável que é 
diferenciável desde dentro. Com a ascensão de novas dimensões relacionadas à 
linguagem e sua integração no núcleo dinâmico, entretanto, a consciência de ordem 
superior aparece nos humanos. Nós podemos agora imaginar que enquanto a 
consciência primária continua em tempo real, conceitos para o passado e futuro 
podem ser atados ao pensamento e linguagem, desta forma dando origem a um 
novo escopo de imagens. Um self nomeável e discriminável, desenvolvido através 
de interações sociais, pode agora ser conectado à experiência simultânea de cenas 
da consciência primária e imagens conceitualmente baseadas em que todo tipo de 
experiências são ligadas. Eventualmente, tal desenvolvimento permite à pessoa 
estar consciente de estar consciente. 137 (EDELMAN e TONONI, 2000, p. 174-175) 

 

 Vimos como é possível estabelecer uma analogia muito coerente entre a Lírica e os 

estados de emergência do self e vivência subjetiva descritos como o self central ou a 

consciência primária. Mas a lírica dá testemunho de si na linguagem do poeta (em qualquer 

arte). Portanto, os andares mais complexos do edifício da consciência estão envolvidos: o 

self autobiográfico de Damásio e a consciência de ordem superior de Edelman.  

 Uma vez que a ideia de presença a ser oferecido ao dançarino de Contato 

Improvisação, conforme consideramos nesta tese, admite um eu aqui e agora que é uma 

espécie de horizonte de temporalidade na sua experiência do presente (em vez de um ponto 

                                                
137 Even before language and higher-order consciousness appear, a bodily based neural reference space for 
experienced categories and imagery in a scene will therefore be built up within primary consciousness. An 
animal, or even a newborn baby, with these dynamics and with primary consciousness will experience a scene 
but have no nameable self that is differentiable from within. With the accession of new dimensions related to 
language and their integration in the dynamic core, however, higher-order consciousness appears in humans. 
We can now imagine that while primary consciousness continues in real time, concepts of the past and future 
can be tied to thought and language, thus giving rise to new imagery. A discriminable and nameable self, 
developed through social interactions, can now be connected to the simultaneous experience of the scenes of 
primary consciousness and conceptually based imagery in which experiences of all kinds are linked. 
Eventually, such a development permits a person to be conscious of being conscious. 
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preciso de instante presente numa medida de tempo físico-objetivo), nós podemos propor 

que o dançarino de Contato Improvisação possa buscar algum conforto nessa espécie de 

“esforço lírico” que é o de estar imerso num estado de presença intensificada e ao mesmo 

tempo destacando-se desta “fusão eu-mundo” por meio da poética. Então, ele tem a 

disposição suas habilidades lingüísticas, também a possibilidade de organização no tempo 

pela invenção da idéia de passado, presente e futuro, ou seja, a composição.  

 Além disto, a ideia de um self lírico, que extraio dessas analogias, pode nos colocar 

em uma boa posição para acolher a hipótese de que ao dançarino de Contato Improvisação 

se abre a possibilidade de estender sua experiência para tocar e incluir algo da experiência 

do outro. Como salienta Ann Cooper Albright,  
 
É uma consciência do seu corpo no espaço com outros corpos, uma abertura dos 
poros de sua pele que possibilita que o mundo flua através de você. É um momento 
mútuo de interpenetração e interdependência que sempre me arrebatou como um 
momento potencialmente muito transformativo (e ecológico). É claro, eu percebo 
que nem todos os improvisadores de Contato apreciam, internalizam ou mesmo 
entendem as implicações psíquicas deste trabalho. 138. (ALBRIGHT, 2003, p. 209). 

 

 Das nossas atividades com o Contato Improvisação em Salvador, uma iniciativa em 

particular oferece imagens que eu escolho para ilustrar essa interpenetração lírica e 

“momento ecológico”, parafraseando Albright no seu destaque para as implicações de 

corpo e ambiente na experiência do dançarino. São imagens da Lama Jam, uma iniciativa 

performático-imagética-sensorial que surgiu como um convite da artista visual Drica Rocha, 

no contexto de sua prática de Contato Improvisação nas jams e cursos oferecidos em 

Salvador. A concepção e o score [partitura] da Lama Jam é muito simples: uma prática 

livre de Contato Improvisação com argila aplicada em todo o corpo. 

 

                                                
138 It is an awareness of one´s body in a space with other bodies, a relaxation of the pores of one´s skin so 
that the world can flow through you. It is a mutual moment of interpenetration and interdependency, one that 
always strikes me as a potentially very transformative (and ecological) moment. Of course, I realize that not 
all Contact improvisers appreciate, internalize, or even understand the psychic implications of this work. 
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Figura 19. Lama Jam. Foto de Cláudia Buonavita. Dançarinos Hugo Leonardo e Drica Rocha. 
  

 As premências técnicas são reveladas por si mesmas: superfícies de contato físico 

transitam rapidamente entre um baixíssimo atrito, quando a argila está úmida, e uma 

realçada aspereza quando endurece, resultando em diferentes desafios às capacidades de 

sustentação, equilíbrio e compartilhamento de peso. Da mesma forma, as sensações da pele 

como limite entre os corpos são provocadas de várias maneiras, bem como é intensificada a 

exposição dos dançarinos a um escopo de sensações e sentimentos que podem tocar, entre 

outras coisas, na ludicidade ou na eroticidade, coisas que já fazem parte das “políticas do 

corpo” que o Contato Improvisação toca desde sempre, como destaca Cynthia Novack: 
 
 

Idealmente, contato improvisação implica o que é visto como o diálogo íntimo e 
sincero de duas pessoas através da interação de seus corpos, cooperando com as leis 
da física e evocando imagens de camaradagem, jogo, nutrição, esporte, sexo e amor. 
139 (NOVACK, 1990, p. 141)  

                                                
139 Ideally, contact improvisers carry on what they see as the sincere and intimate dialogue of two 
people through the interactions of their bodies, cooperating with the laws of physics and evoking 
images of comradery, play, nurturing, sport, sex, and love. 
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 Estas imagens de corpos mesclados na substância e cor da terra é, a meu ver, uma 

imagem eloquente para corresponder à ideia de um self lírico que trata de experiências que 

se interpenetram por meio das implicações de corpo, mente e ambiente que podemos 

explorar por meio do Contato Improvisação.  

 

 
Figura 20. Lama Jam no encerramento do I EmComTato Festival de Contato Improvisação, em Salvador, 
junho de 2010. Foto pela câmera de Tinu Hettich. Dançarinos não identificados. 
 
 Como considera Alva Nöe, nós não estamos no mundo, nós somos do mundo e o 

temos na constituição da nossa experiência: 
 
Marcos, ferramentas, lugares e práticas compartilhadas pertencem à maquinaria de 
nosso ser. Nós somos parcialmente constituídos por um fluxo de atividade com o 
mundo à nossa volta. Nós somos parcialmente constituídos pelo mundo à nossa 
volta. O que é o mesmo que dizer que, em um sentido importante, nós não somos 
separados do mundo, nós somos dele, parte dele. [Em seus trabalhos de filosofia da 
mente, a estadunidense] Susan Hurley [1954-2007] disse que pessoas são 
singularidades dinâmicas. Nós somos lugares onde algo está acontecendo. Nós 
somos amplos.  140 (NÖE, 2009, p. 95) 

                                                
140 Landmarks, tools, shared places and practices, belong to the machinery o four being. We are partly 
constituted by a flow of activity with the world around us. We are partly constituted by the world around us. 
Which is just to say that, in an important sense, we are not separate from the world, we are of it, part of it. 
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 Licenciado pelo tema do lirismo que abordamos neste capítulo, eu diria que o 

mundo não oferece apenas a carne e a terra de nossos corpos, o mundo é também a carne e 

a terra da nossa experiência.  

 

 

 

Quebrar a “blindagem” do self. 

 

 

 Esta tese é encaminhada para a sua conclusão alcançando, por um lado, uma visão e 

motivação abrangente que é a ideia de um dançarino na experiência de um self lírico. E, por 

outro lado, apontando na direção de um propósito muito específico que é o de seguir 

desenvolvendo “ferramentas” para a dança de Contato Improvisação inspiradas nesta linha 

de concepção para o contínuo corpomenteambiente.  
 
Ter ferramentas com as quais sermos hábeis em nossa atenção produz a capacidade 
de interagir fisicamente em variados níveis. [...] Nossa “realidade” experienciada 
mudará de acordo e, da mesma forma, nossa interação física com tal realidade. Para 
a mente/corpo do dançarino esta articulação mental e física tem poucos limites uma 
vez que ela poderá mudar de níveis, conforme a necessidade. 141 (LITLLE, 2008).   

 

 Estas “ferramentas” são para servir um corpo-experiência que está submetido a uma 

intensificada e inusitada corrente de informação (sensorial, cinestésica, emocional) a qual 

exige um elevado estado de alerta e de atividade na percepção. A prática do Contato 

Improvisação traz implícito o cultivo dessa constante desestabilização e estimulação da 

consciência, bem como do refinamento da experiência. Nós treinamos a percepção para 

ampliar suas dimensões.  

                                                                                                                                               
Susan Hurley said that persons are dynamic singularities. We are places where something is happening. We 
are wide. 
 
141 Having tools with which to be skillful in our attention produces the ability to interact physically on varied 
levels. […] Our experienced “reality” will shift accordingly, and so will our physical interaction with that 
reality. For the mind/body dancer this mental and physical articulation has few boundaries since she will 
always have multiple mental tools in the toolbox as she moves and with which she can shift levels, according 
to need. 
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 Ao declarar que a mente e a experiência não devem ser exclusivamente procuradas 

no cérebro – com o que concordarmos - Alva Nöe salienta que isso não é o mesmo que 

negar que o cérebro é parte importante desse processo e, assim, nesta investigação não 

perdemos nosso interesse nele no que diz respeito aos fenômenos da cognição que 

estudamos.  

 Ainda que a experiência tenha uma perspectiva privada privilegiada, se, por 

exemplo, as possibilidades de discriminação ancoradas na complexidade do Núcleo 

Dinâmico da hipótese de Edelman e Tononi (2000) para um modelo explicativo em bases 

neurais para a consciência, puderem incluir informações que digam respeito à singularidade 

da situação e estados de outro corpo-sujeito, encontraríamos condições favoráveis para 

investigar algumas “ferramentas” na direção da hipótese de que características de uma 

perspectiva compartilhada possa fazer parte da experiência do dançarino no Contato 

Improvisação.  

 Desta forma, a sugestão de uma mutualidade da experiência apontada por Steve 

Paxton, ou a ideia de experiência em “osmose” dos dançarinos de Contato Improvisação, na 

reflexão do filósofo Jose Gil, poderiam ser sustentadas sem contradição à característica de 

privacidade que é inseparável dos modelos explicativos de Edelman e Tononi para a 

experiência e self.   

 Tal possibilidade de pensarmos na experiência e no self do dançarino de Contato 

Improvisação menos “blindados” na privacidade do sujeito e mais “porosos” ao parceiro de 

dança, sem prejuízo para o caminho de referências que traçamos nos modelos explicativos 

de Edelman e Tononi, pode ser expandida se incorporamos as reflexões sobre a ideia de 

esquema corporal, conforme é discutida por Alva Nöe: 
 
Psicólogos usam o termo “esquema corporal” para se referirem ao implícito e 
prático plano corporal que nos capacita a empregar nossos corpos efetivamente em 
movimento e ação. Você não precisa localizar suas mãos antes que você as coloque 
em uso para alcançar algo e, como regra geral, você não necessita prestar atenção às 
partes do seu corpo (mãos, dedos, o que seja) a fim de usá-las efetivamente. [...] o 
corpo está presente esquematicamente como um escopo de possibilidades de 
movimento e ação. É isto o esquema corporal. Por exemplo, meus braços podem 
estar presentes para mim agora, mesmo embora eu não esteja pensando neles; a 
sensação de suas presenças se resume a coisas como a minha sensação de que a 
xícara de café sobre a mesa está ao alcance. Ter um esquema corporal normal e em 
bom funcionamento, então, é para que se tenham hábitos de atividade corporal; é 
para que se tenha o corpo pronto no plano de fundo para servir às atividades que se 
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esteja engajado. Este conhecimento não articulado e talvez não articulável da 
disponibilidade e prontidão do corpo com seus graus naturais de liberdade de 
movimento proporciona a fundação de qualquer coisa que nós fazemos. 142 (NÖE, 
2009, p. 77-78) 

 

 O esquema corporal é parte do conhecimento sensório-motor (e dos hábitos) por 

meio do qual a percepção e a experiência são, segundo Alva Nöe, construídas diretamente, 

isto é, sem a necessidade da operação de alguma espécie de representação no cérebro 

servindo como mediação entre o estímulo sensorial e a ação. Perceber já seria agir, ou estar 

pronto para agir, ou saber como fazê-lo.   

 Portanto, se a estreita mutualidade estabelecida com o parceiro de dança no Contato 

Improvisação corresponder a implicações no esquema corporal de cada um dos dançarinos, 

nós poderíamos dizer que o esquema corporal de cada um estaria se estendendo para incluir 

parcialmente o outro. Essa possibilidade de extensão do esquema corporal para além do 

próprio corpo é exemplificada por Alva Nöe com respeito ao uso de ferramentas: 
 
O uso de ferramentas pode modificar nosso esquema corporal. Ao integrar a 
ferramenta dentro de um repertório prático, nós somos capazes de remapear nossas 
expectativas sobre o que nós podemos fazer e, assim, de fato, nós remapeamos o 
esquema corporal. Motoristas podem chegar a sentir onde a traseira do carro está ao 
entrarem de ré numa vaga de estacionamento, e eles podem chegar a sentir o seu 
contato com a textura da estrada através de suas rodas. Ao passo que nosso 
esquema corporal muda, nossa relação com o mundo à nossa volta muda e, da 
mesma forma, como nós percebemos o ambiente muda. O tamanho que uma vaga 
de estacionamento parece ter será afetado pelo tamanho do veículo que você está 
dirigindo; a inclinação que uma elevação aparenta, tem se mostrado como variável 
em função do peso do pacote que você está carregando; [...] Estas mudanças no 
nosso esquema corporal correspondem a processos de adaptação neuronal. Tem 
sido demonstrado, conhecidamente, que macacos usando um ancinho, por exemplo, 
exibem representações corticais da mão e do braço aumentadas. Isto é, células que 
são sensíveis tanto à visão como à sensação da mão e do braço passam a tratar a 

                                                
142 Psychologists use the term “body schema” to refer to implicit, practical body plan that enables us to 
deploy our bodies effectively in movement and action. You don´t need to locate your hands before you put 
them to use in reaching for something, and as general rule you don´t need to pay attention to your body parts 
(hands, fingers, whatever) in order to use them effectively. […] the body is present schematically as a range 
of possibilities of movement or action. That´s what the body schema is. For example, my arms can be present 
to me now, even though I am not now thinking of them; the feeling of their presence comes down to such 
things as my sense that the coffee cup on the table is within reach. To have a normal, well-functioning body 
schema, then, is for one to have habits of bodily activity; it is for one to have a body ready in the background 
to serve one´s engaged activities. This unarticulated and perhaps inarticulable knowledge of the body´s 
readiness and availability with its natural degrees of freedom of movement supplies the foundation of 
everything we do. 
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extensão do braço pelo ancinho como se fora parte do corpo – como se fora o braço. 
143 (NÖE, 2009, p. 79) 

 

 Vemos que para Nöe, tal plasticidade do esquema corporal se dá por adaptação 

neuronal. Portanto, seria coerente afirmar que tal adaptação poderia se dar no âmbito do 

Núcleo Dinâmico que, segundo Edelman e Tononi, diz respeito à experiência consciente do 

indivíduo a cada instante. É evidente que outra pessoa é algo mais complexo e imprevisível 

do que uma mera ferramenta, porque se trata de outro centro de decisões e experiência com 

a mesma autonomia que nós mesmos. E trazer para “dentro” do meu esquema corporal (e 

Núcleo Dinâmico) o alcance de outro centro autônomo de decisões e experiência seria 

compartilhar a minha capacidade de agir, de perceber e de ter experiência com o meu corpo. 

Acredito que isso possa estar coerente com a ideia de mutualidade da experiência 

mencionada por Steve Paxton, e também com a sensação de “osmose” entre os dançarinos, 

referenciada pelo filósofo José Gil. Em outras palavras, parafraseando Alva Nöe, a mente 

do dançarino estaria sendo estendida para incluir a mente do outro: 
 
Onde nós acabamos e onde o resto do mundo começa? O que essas reflexões sobre 
o esquema corporal mostra é que não existe razão propositada mesmo para pensar 
que nossos corpos acabam onde nós achamos que eles acabam. Partes de mim – 
ferramentas – podem ser espacialmente descontínuas comigo: o que faz delas eu, o 
que faz delas parte do meu corpo, é a forma que minhas ações as assumem. E na 
medida em que eu ajo e sinto com meu corpo estendido, minha mente é estendida 
também. 144 (NÖE, 2009, p. 80) 

 

                                                
143 Tool use can modify our body schema. By integrating the tool into a practical repertoire, we are able to 
remap our expectations of what we can do and so, in effect, we remap the body schema. Drivers can come to 
feel where the back of the car is as they back into a parking spot, and they can come to sense their contact 
with the texture of the road through their wheels. As our body schema changes, our relation to the world 
around us changes, and so how we perceive the environment changes. How big a parking spot looks will be 
affected by the size of the vehicle you´re driving; how steep a hill looks has been shown to vary, depending on 
the weight of the pack you are carrying. […] These changes in our body schema correspond to processes of 
neural adaptation. It has been shown, famously, that monkeys using a rake, for example, exhibit enlarged 
cortical representations of the hand and arm. That is, cells that are sensitive to both the look and the feel of 
the hand and arm come to treat the rake extension of the arm as if it were part of the body – as if it were the 
arm. 
 
144 Where do we stop, and where does the rest of the world begin? What these reflections on the body schema 
show is that there´s no principled reason even to think that our bodies stop where we think they do. Parts of 
me – tools – can be spatially discontinuous with me: what makes them me, what makes them part of my body, 
is the way my actions take them up. And insofar as I act in and feel with my extended body, my mind is 
extended too. 
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Em texto e imagem (figura 20), o parceiro e professor Gustavo Lecce, oferece suas 

reflexões e lirismo a respeito de experimentos sobre a ideia de esquema corporal na dança 

de Contato Improvisação, por ocasião do workshop que conduzimos em parceria no II 

Encontro Travessias de Contato Improvisação de Ilha Bela: 

 

Texturas, terras suspensas, dobras, uma paisagem, realmente se mesclam as percepções, 
não sei se podia sustentar, perceber o que ela percebe. Mas senti uma clara e fascinante 
mistura, sem poder assegurar se era minha percepção ou a dela.145 
 
(Documento de processo. Workshop no II Encontro Travessias de Contato Improvisação de 
Ilha Bela, 25 a 27 de janeiro de 2013, professor Gustavo Lecce). 
 
 
 
Esta poderia ser alguma saída para a “blindagem” do self no “privado”, que 

poderíamos apontar nos modelos explicativos dos neurocientistas que usamos como 

referência, um exemplo de “ferramenta” que pode ser desenvolvida. 

De fato, a ideia de esquema corporal é parte da inteligência em hábitos que Nöe 

destaca como tão relevante para a experiência. Entretanto, concentrando-me pelos recursos 

que o Contato Improvisação me oferece, em incluir ou identificar o outro no meu próprio 

esquema corporal, eu estou investigando a possibilidade de desabituar a minha experiência 

um pouco que seja de seu caráter tão arraigadamente privado.   
 

                                                
145 Texturas, tierras suspendidas, pliegues, un paisaje, realmente se mezclán las percepciones, no se si podia 
sostener, percibir lo que ella percive. Más senti una clara y fascinante mixtura, sin poder asegurar si era mi 
percepción o la de ella.  
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Figura 21. Documento de processo. Workshop no II Encontro Travessias de Contato Improvisação de Ilha 
Bela, 25 a 27 de janeiro de 2013, professor Gustavo Lecce. 
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CONCLUSÃO ou RE-COMEÇO 
 

 
- Eis o defeito das palavras – disse ele, num tom 

tranquilizador. – Sempre nos obrigam a sentir-nos 
esclarecidos, mas, quando nos viramos para enfrentar o 

mundo, elas sempre nos falham e terminamos enfrentando 
o mundo como sempre o fizemos, sem esclarecimentos. 

 
(Carlos Castaneda – Porta para o Infinito) 

 

 

 

 De fato, esta tese conclui-se por um ponto de partida, mais do que um ponto de 

chegada, como, aliás, acredito que sejam os bons pontos de chegada. O ponto pode ser 

formulado nos seguintes termos: investir em ferramentas de percepção-movimento para um 

treinamento do dançarino no Contato Improvisação voltado para o desenvolvimento de 

uma atitude e experiência líricas em relação ao mundo, especialmente em relação àquelas 

partes do mundo tão muito ou tão pouco conscientes e autônomas quanto ele, que é o outro 

com quem se dança.  

 Ao longo deste trabalho, esteve destacado que tais ferramentas necessariamente 

precisam lidar com a perspectiva de quebra de hábitos de percepção-movimento. Esta ideia 

de desabituar, em si mesma, não é inovadora no que diz respeito à improvisação. A 

singularidade esteve em observá-la no contexto de uma prática de improvisação que 

também sabe reconhecer e investir na inteligência dos hábitos, como é o caso das 

capacidades de ação reflexa do corpo sobre as quais o jogo-dança de Contato Improvisação 

se articula amplamente. E a maior contribuição almejada foi a de trazer a reflexão sobre 

hábitos e desabituação para um foco na atividade perceptiva, em vez de na execução dos 

movimentos propriamente ditos.  

 Isto é, o desafio esteve em não apenas entender e assumir que corpo, mente e 

ambiente são aspectos e perspectivas de descrição para um mesmo fenômeno, que no nosso 

caso é a pessoa que dança o Contato Improvisação. Seria necessário aprender a “ver” e 

testemunhar este corpomenteambiente que dança.  
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 Para tanto, neste trabalho nos restringimos à perspectiva do dançarino, em vez de na 

perspectiva de uma possível audiência. Porém, destacamos o que há de simultaneamente 

“espectador” neste que dança, o equilíbrio ativo-receptivo de sua ação. A minha aposta foi 

de que as características inerentes ao Contato Improvisação nos favoreceriam para que não 

caíssemos enredados no subjetivismo do dançarino, porque neste jogo-dança a experiência 

subjetiva seria construída em parceria e mutualidade com outros dançarinos. 

 Tornou-se, portanto, necessário tratar diretamente deste tema: a mutualidade da 

experiência, a questão do possível entrelaçamento das perspectivas em primeira, segunda e 

terceira pessoa na atividade-perceptiva do dançarino. Nesta tarefa foram concentradas as 

ferramentas e estratégias de desabituação que pudemos destacar e que pude testar no meu 

trabalho artístico-educacional, bem como relacioná-las ao trabalho de outros dançarinos 

dedicados ao Contato Improvisação, com destaque para seus pioneiros Steve Paxton, Nancy 

Stark Smith, Daniel Lepkoff e Nita Little.   

 A intensificação da percepção, especialmente como o filósofo John Dewey (2010) a 

entende e a relaciona com a experiência artístico-estética, foi estabelecida como contraparte 

resultante da desabituação na atividade-perceptiva e, de certa forma, a imaginação foi 

identificada como sua beneficiária.  

 “Cair e imaginar” na dança de Contato Improvisação perpassou a construção do 

argumento desta tese, principiando pela apropriação da ideia de vertigem na teoria dos 

jogos de Roger Caillois (1990) até a reflexão sobre a Lírica em analogia com os estudos da 

cognição que foram utilizados como referência neste trabalho (passando pela imagem de 

Alice caindo sem fim e devaneando, no conto Alice no País das Maravilhas, de Lewis 

Carrol).  

 Assim, proponho a ideia de um dançarino investido da atitude lírica pela qual se 

entrelaçaria em experiência com seus parceiros de dança como forma de contribuir na 

direção que a dançarina Nita Little aponta com entusiasmo e paixão: 

 
Este poderia ser o tempo para que dançarinos se tornem líderes em um potencial 
que pode ampliar nossa compreensão humana e respeito pela experiência como uma 
arte, como um ato criativo.  Como dançarinos, nós temos uma oportunidade de 
trazer para nossa cultura uma arte da mais elevada ordem que iluminará a condição 
humana através de sua própria substância, em vez de somente através de suas 
representações. Nós podemos fazer isto ao estendermos e aprofundarmos nossa 
compreensão da arte da experiência e descobrindo que ela vive no centro da arte da 
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dança. Nesta compreensão está nosso potencial criativo e nossa autoridade cultural. 
146 (LITTLE, 2008) 

 

 Trataria, portanto, de investir em um dançarino extraintrovertido, um que se volta 

para “dentro” para dançar com o outro, ou se volta para o outro para dançar consigo.  E 

estimular que este dançarino deixe rastros poéticos desta sua experiência, que busque 

muitos meios de materialidades perceptivas, preferencialmente, se possível, aqueles que 

não nos remetam à predominância da visualidade na nossa atividade perceptiva habitual (ou 

habituada). Talvez seja esta a razão pela qual os rascunhos em desenhos e palavras que 

foram apresentados ao logo deste texto como documentos de processo, por mais simples 

que estivessem configurados, acabaram sendo utilizados preferencialmente, em vez de 

registros em foto e vídeo, com os quais eu também poderia contar em grande quantidade. 

Neste tipo de material, encontrei mais condições de escapar de um interesse pela “forma”, 

ou pelo “produto”, ou pelo o “o que” o corpo faz como sua dança, para sustentar o interesse 

na atividade-perceptiva, no processo adaptativo-criativo-imaginativo pelo qual a percepção 

do dançarino apropria-se de “realidades” e que já são do maior interesse estético, como diz 

Cecilia Salles, uma estética do inacabado e da continuidade:  
 
Ao emoldurar o transitório, o olhar tem de se adaptar às formas provisórias, aos 
enfrentamentos de erros, às correções e aos ajustes. De uma maneira bem geral, 
poder-se-ia dizer que o movimento criativo é a convivência de mundos possíveis. O 
artista vai levantando hipóteses e testando-as permanentemente. Como 
consequência, há, em muitos momentos, diferentes possibilidades de obra habitando 
o mesmo teto. Convive-se com possíveis obras: criações em permanente processo. 
As considerações de uma estética presa à noção de perfeição e acabamento 
enfrentam um “texto” em permanente revisão. É a estética da continuidade, que 
vem dialogar com a estética do objeto estático, guardada pela obra de arte. 
(SALLES, 2009, p. 29) 

 

 Aqui encontro o espaço para a incansável afirmação do valor artístico-estético da 

improvisação em dança, seja em situações formais de dança cênica ou naquelas em que 

estão subvertidos os habituais papéis reservados para uns que são considerados “os 

                                                
146 This could be the time for dancers to become leaders in a potential that can increase our human 
understanding and respect for experience as an art, as a creative act. As dancers we have an opportunity to 
bring to our culture an art of the highest order that will illuminate the human condition through its very 
substance, rather than only through its representations. We can do this by extending and deepening our 
understanding of the art of experience and finding that it lives in the core of the art of dance. In this 
understanding is our creative potential, and our cultural authority. 
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dançarinos” e outros que são considerados “a audiência”.  E, também, da importância de 

que os artistas aí envolvidos teorizem e escrevam a respeito. Em que vale lembrar que está 

foi uma estratégia central no estabelecimento do Contato Improvisação como uma forma de 

dança específica com sua comunidade de prática própria, conforme salienta Cynthia 

Novack a respeito da criação da Contact Newsletter, já nos primeiros anos do Contato 

Improvisação na década de 1970 e logo transformada na Contact Quaterly Magazine, 

publicada até os dias de hoje:  
 
De fato, desde o início, Steve Paxton e outros dançarinos envolvidos usaram o 
jornal [Contact Newsletter] para articular suas ideias para outros e exercer liderança 
informal. [...] Além disso, o estabelecimento da Contact Quaterly teve um impacto 
transformador no contato improvisação e fez dele um caso único entre as técnicas 
de dança estadunidenses. Onde as identidades de outras técnicas foram 
consolidadas através da formação de companhias de dança lideradas por 
coreógrafos fundadores e através da produção de trabalhos coreografados, o contato 
improvisação foi consolidado através da dispersão da prática da forma de dança em 
coletividades e através da produção escrita sobre ele. Ao longo deste período, pelo 
menos, o contato improvisação foi um exemplo de uma estrutura alternativa para 
organizar dança nos Estados Unidos. 147 (NOVACK, 1990, p. 81, 82) 

 
 

 Que os argumentos desses artistas possam ser desenvolvidos entre os rigores da 

lógica e do lirismo, entre as investigações do real e das possibilidades do real, 

parafraseando o professor Jorge Alburque Vieira (2006) a respeito de arte e ciência, mas 

que não se deixe nunca de olhar o mundo com o assombro da primeira vez e do não saber, 

tão caros à improvisação.  

                                                
147 In fact, from the beginning, Steve Paxton and other involved dancers used the newsletter to articulate their 
ideas to others and exercise informal leadership. […] Furthermore, the establishment of the Contact 
Quarterly had a transforming impact on contact improvisation and made it unique among American dance 
techniques. Whereas the identities of other techniques were consolidated through the formation of dance 
companies led by founding choreographers and through the production of choreographed works, contact 
improvisation was consolidated through the spread of the practice of the dance form in collective groups and 
through the production of writing about it. During this period, at least, contact improvisation was an example 
of an alternative structure for organizing dance in America. 
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Glossário 
 

BEHAVIORISMO 

 

Behaviorismo é um conjunto de teorias psicológicas que comungam o postulado de que o 

comportamento seja o objeto de estudo mais apropriado para o estudo da psicologia. 

Comportamento definido e analisado, em geral, em termos dos fatores “estímulo” e 

“resposta”. Existem diferentes correntes, como behaviorismo clássico, neobehaviorismo 

mediacional, behaviorismo filosófico, behaviorismo metodológico e behaviorismo radical. 

Alguns pesquisadores de destaque a ele associados são Ivan Pavlov, Frederic Skinner e J.R. 

Kantor. 

 

 

CATEGORIZAÇÃO PERCEPTUAL 

 

Segundo os neurocientistas Gerald Edelman e Giulio Tononi (2000), juntamente com o 

controle do movimento, a categorização perceptual é o processo mais fundamental do 

sistema nervoso, ou seja, a habilidade de organizar entre si informações sensoriais das 

diversas modalidades (visão, tato, audição etc.) em categorias úteis para orientar o 

comportamento do organismo no seu ambiente, um ambiente que, em si mesmo, não 

“contém” tais categorias. E, mesmo muito antes de qualquer habilidade linguística, portanto 

não somente na espécie humana, sistemas nervosos desenvolvem a habilidade de abstrair 

conceitos que “universalizam” as categorizações perceptuais. Para conceituar, segundo 

Edelman e Tononi, o sistema nervoso precisa ter a capacidade de mapear sua própria 

atividade em diferentes áreas e regiões e, desta forma, reunir, por similaridade, 

categorizações perceptuais distintas, por exemplo, reunindo sob a ideia instintiva de 

“predador” seu encontro com diversas ameaças no ambiente, mas sabendo distingui-la de 

uma ameaça de outra ordem como, por exemplo, do fogo. 
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CIÊNCIAS COGNITIVAS 

  

Ciências Cognitivas é uma denominação cunhada para uma função hercúlea, que seria dar 

relativa unidade a um campo bastante heterogêneo de estudos, seja em pressupostos, 

métodos ou objetivos. Isso não poderia ser diferente, dada a complexidade do tema e o 

desafio em comum compartilhado por suas múltiplas iniciativas, que é o de teorizar a 

respeito dos vínculos mente-corpo, problema que não foi inventado por essa “ciência nova”, 

uma vez que acompanha toda a história de vinte e cinco séculos da filosofia, se insere nos 

desenvolvimentos da biologia e da medicina, além de ocupar o centro de empreendimentos 

intelectuais específicos, como a psicologia.  

 

Desta forma, o passado das Ciências Cognitivas é bastante longo e se desenhou por vários 

caminhos. Entretanto, sua formalização e nome de batismo como um campo unificado, 

ainda que interdisciplinar, remonta apenas às décadas de 40 e 50 do século XX. Este campo 

de estudos que se formava ficou inicialmente conhecido como Cibernética centrado 

principalmente em teorias computacionais. Entretanto, a identificação estrita com o campo 

da cibernética deixou de ser sustentada logo a seguir, ainda que as abordagens e modelos 

computacionais tenham continuado a gozar de grande prestígio. Neste contexto, ao 

nascimento das Ciências Cognitivas é atribuído o ano de 1956, por ocasião e importância 

que tomou a realização de um congresso de seis semanas, na cidade americana de 

Dartmouth, reunindo os principais pesquisadores nas Ciências da Computação na época.  

 

As Ciências Cognitivas agregam pressupostos que sustentam uma base experimental e 

naturalizada para o desenvolvimento de seus estudos. Desta forma, pode-se dizer que em 

geral rejeita o excesso de introspeccionismo ou subjetivismo que vemos na psicanálise, por 

exemplo, ou na fenomenologia husserliana. Mas também rejeita um behaviorismo estrito, 

uma vez que está interessada nos mecanismos físicos-biológicos por trás do comportamento. 
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COGNITIVISMO 

 

Cognitivismo identifica uma corrente de investigação que se desenvolve sobre uma forte 

noção de representação na operação dos sistemas cognitivos e seus modelos teóricos 

usualmente giram em torno de metáforas computacionais. Isto é, cognição, nesta 

perspectiva, é a operação sobre representações simbólicas bem definidas com regras 

sintáticas (formas possíveis de encadeamento) inequívocas, que apontam para (representam) 

conteúdos objetivos, permitindo que significados ou propósitos claros (conteúdos 

semânticos) sejam estabelecidos e atingidos no comportamento.  Em outras palavras, 

cognição funcionaria de forma similar a um programa de computador. 

 

A predominância do cognitivismo na Ciência Cognitiva expõe ao risco de que uma seja 

tomada por sinônimo da outra, o que leva muitos pesquisadores a preferirem destacar do 

“leque” Ciência Cognitiva ramos específicos de investigação, os quais por objeto, 

pressupostos ou métodos, se encontram pouco confortáveis com uma noção tão estrita de 

representação. Um exemplo seria a neurociência.  Da mesma forma, ao longo desta tese, 

eu estive cauteloso com a referência à Ciência Cognitiva como uma espécie de grande 

guarda-chuva que abrigaria tão distintas disciplinas, preferindo distinguir especificamente 

as áreas em que atuam cada pesquisador tomado como referência.  

 

Embora reconheçam a importância histórica do cognitivismo dentro da Ciência Cognitiva, 

bem como o peso de suas investigações no que toca a desenvolvimentos em Inteligência 

Artificial, autores como Varela, Thompson e Rosch (1993) destacam que, na perspectiva do 

cognitivismo, problemas desafiadores são encontrados em explicar como regras sintáticas 

inequívocas e representações simbólicas tão fiéis a “objetos” externos são estabelecidos se, 

diferente de um programa de computador, não estamos dispostos a lidar com a noção de um 

“programador” da mente.  Observem que, para o funcionamento dos modelos teóricos 

cognitivistas, a noção de self ou é dispensável ou se insinua arriscadamente nas metáforas 

computacionais como algo similar a um “processador central” ou um “programador” que se 

auto-programa. Isto é quase (senão completamente) uma aposta no homúnculo cartesiano, 

o pequeno “eu” dentro da máquina, um risco teórico para a própria perspectiva cognitivista, 
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porque carrega forte índice da polarização oposta no subjetivismo, que por sua vez se 

ancora na grande corrente filosófica que é o idealismo. 

 

 

CONEXIONISMO 

  

A corrente conexionista é uma segunda corrente majoritária dentro do campo da Ciência 

Cognitiva (depois do cognitivismo). O conexionismo é voltado para conceitos de 

emergência em sistemas para propor hipóteses de auto-organização do sistema nervoso em 

sua complexidade e descentralização. Desta forma, ficaria dispensada a hipótese de 

qualquer estrutura ou fenômeno cognitivo centralizador como também qualquer estrutura 

ou fenômeno cognitivo que esteja estabelecido à parte do próprio processo de auto-

organização. Assim, todos os fenômenos que o cérebro origina – mente, imaginação, self 

etc. – são epifenômenos desse processo auto-organizativo. Ou seja, simples, ainda que 

notáveis, consequências.    

  

Francisco Varela e colaboradores (1993) destacam que a sustentação na ideia de 

representação está mantida nessa linha de hipóteses, ainda que de forma mais flexível e 

menos estrita. Os “códigos” e “imagens” auto-elaborados pelo sistema cognitivo não são 

mais tão fiéis aos “objetos” a que se relacionam e tampouco são inequívocas as formas 

como são “auto-processados”, como nos modelos explicativos do cognitivismo. Mas, ainda 

são representações de “realidades externas” que o sistema cognitivo elabora com relativa 

liberdade e sobre as quais opera para conduzir-se de forma eficiente no meio dessas 

“realidades”. Tais representações seriam a nossa vida mental em si mesma, parte consciente 

e boa parte inconsciente.  
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EMERGÊNCIA EM SISTEMAS 

 

As diversas teorias sobre emergência em sistemas tratam de questões sobre as relações 

entre a organização estabelecida de partes que compõe um todo e as propriedades deste 

todo. Isto é, implicações da microestrutura de um sistema com as propriedades deste 

sistema. As divergências mais relevantes entre teóricos que se dedicam a este tema, diz 

respeito à compreensão que defendem sobre se (e a medida pela qual) as propriedades do 

sistema (do todo) podem ou não serem reduzidas ou previstas pela microestrutura (as partes 

e sua organização) do sistema.  Alguns teóricos tendem a defender que aquilo que 

caracteriza as propriedades emergentes é justamente a sua irredutibilidade e 

imprevisibilidade em relação à microestrutura que lhe dá origem. Outros tendem a refletir 

na direção oposta, em que as propriedades do todo são explicadas e previstas pelas 

características da microestrutura.  

 

As teorias emergentistas desdobram-se em estudos sobre auto-organização, planejamento e 

engenharia de sistemas, nos mais diversos campos, tais como programação de 

computadores, desenvolvimento de cidades, planejamento empresarial, ecologia, biologia e 

os fenômenos da cognição.  

 

 

 

ENAÇÃO 

 

O conceito de enação surge como parte relevante das teorizações sobre a cognição 

desenvolvidas pelo biólogo e filósofo chileno Francisco Varela (1946-2001) em parceria 

com o neurobiólogo Humberto Maturana (1928-), também chileno. O conceito destaca a 

reunião de “percepção” e “ação” como aspectos dos mesmos processos cognitivos, 

afastando-se de modelos explicativos que tendem a apartá-las em processos distintos 

normalmente relacionados por uma lógica de causa e efeito em que a percepção surge como 

“fenômeno mental” processando ou dirigindo a “atividade corporal”.  
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Na perspectiva da enação, a percepção é “ação perceptualmente dirigida” (VARELA, 1993), 

isto é, a percepção já está na ação em que a atividade perceptiva está envolvida. Desta 

forma, sistemas cognitivos poderiam “acoplar” ou “corresponder” eficientemente ao meio 

sem que seja necessário operar sobre representações desta “realidade externa” sejam elas 

simbólicas, imagéticas ou intencionais.  

 

Pesquisadores como o filósofo da mente Alva Nöe (2000, 2004), trabalham o conceito de 

enação na direção de seu interesse em discutir o caráter situado da cognição e da 

experiência, ou seja, como “mente” pode ser explicada nas relações do corpo com o seu 

meio.     

 

 

FENOMENOLOGIA, FENOMENALIDADE, DADOS FENOMENOLÓGICOS: 

 

A fenomenologia diz respeito a um campo disciplinar da filosofia, mas também a um 

especifico movimento filosófico. Como campo da filosofia, esteve presente em diferentes 

formas ao longo dos séculos, tratando da reflexão sobre a “aparência das coisas” para a 

nossa experiência. Desta forma, a fenomenologia é distinta de outros grandes campos 

disciplinares da filosofia, como a ontologia (literalmente, o estudo do ser, “daquilo que é”), 

a epistemologia (o estudo do conhecimento, as teorizações a respeito de como as coisas “se 

dão a conhecer”), a lógica (estudos sobre critérios de validação da razão) e a ética (estudos 

sobre o certo e o errado nas ações), e com estes outros campos a fenomenologia é 

relacionada em formas específicas por diversos filósofos.   

 

Assim, a fenomenologia está relacionada com estudos da estrutura da consciência a partir 

da experiência, isto é, da sua perspectiva “em primeira pessoa”. Quando aspectos da 

consciência são tratados nesta perspectiva, pode-se dizer que estão sendo tratados no 

interesse de sua fenomenalidade e da reflexão sobre quilo que possa ser considerado dados 

fenomenológicos.   
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O matemático e filósofo alemão Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938) é 

considerado o fundador da fenomenologia como um específico e relevante movimento 

histórico na filosofia. Seus métodos apropriados de investigação conferem destaque ao 

conceito de intencionalidade que é dedicado a tratar das relações dos fenômenos da 

consciência com os seus “objetos”, isto é, consciência como “consciência de algo”. Esta 

importância ao conceito de intencionalidade estende as raízes da fenomenologia como 

inaugurada por Husserl, ao trabalho de seu mestre, o fílósofo alemão Franz Brentano 

(1838-1917), e também marca a distinção em relação a outro movimento filosófico, 

conhecido como fenomenalismo, em que a relevância é conferida aos aspectos sensório-

perceptivos como “objetos em si”, e não por meio e interesse de suas relações intencionais.   

 

Outros nomes relevantes na fenomenologia de origem husserliana são os alemães Martin 

Heidegger (1889-1976) e Max Scheller (1874-1928), e os franceses Merleau-Ponty (1908-

1961) e Jean Paul-Sartre (1905-1980). 

 

 

HOMÚNCULO CARTESIANO 

 

A palavra “homúnculo” provém do latim com o significado de “homenzinho” e parece ter 

sido utilizada enquanto conceito pela primeira vez pelo suíço-alemão Paracelso (1493-1541) 

que era médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista. A ideia já foi utilizada em diversos 

campos do conhecimento com concepções diferentes.  

 

No que diz respeito às teorizações do filósofo, físico e matemático francês Renés Decartes 

(1596-1650) sobre a natureza e os vínculos de corpo e mente, esta última é discutida como 

uma unidade e sede da consciência definida e potencialmente localizável em alguma parte 

do cérebro, algo como um homúnculo ali implantado para cujo testemunho, interpretação, 

elaboração e decisão toda a atividade do corpo e suas conexões com o ambiente seria 

reportada na matéria cerebral. Além dos insucessos de encontrar experimentalmente essa 

unidade e sede definida para a consciência na atividade cerebral, esse caminho de 

teorização é criticado pelo problema lógico de “regressão infinita” que acarreta. Porque 
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seria, então, necessário refletir sobre os mecanismos e fenômenos cognitivos pelos quais o 

homúnculo é capaz de testemunhar, interpretar, elaborar e decidir, isto é, estaríamos em 

busca da “mente” do homenzinho na “mente” e assim indefinidamente.  

 

 

IDEALISMO (ver SUBJETIVISMO) 

 

INTENCIONALIDADE 

 

Intencionalidade é um conceito filosófico que diz respeito ao entendimento de que os 

conteúdos/estados/fenômenos mentais são sempre dirigidos a “algo”. Assim, consciência 

seria sempre consciência de alguma coisa, real ou imaginária, concreta ou abstrata. O 

conceito já era utilizado na filosofia medieval e foi reabilitado para o contexto da filosofia 

contemporânea pelo filósofo alemão Franz Brentano (1838-1917) e foi posteriormente 

destacado por outro filósofo alemão, Edmund Husserl (1859-1938) considerado fundador 

da corrente fenomenológica na filosofia. (Ver também representação). 

 

 

INTROSPECCIONISMO (ver SUBJETIVISMO) 

 

MULTIPLE DRAFTS MODEL (MODELO DOS MÚLTIPLOS RASCUNHOS) 

 

Neste modelo explicativo para a consciência, elaborado pelo filósofo da mente Daniel 

Dennett (1991), é destacada a fragmentação tanto espacial (envolvimento de áreas do 

cérebro) quanto temporal dos processos cognitivos que subjazem aos estados da 

consciência, não obstante a sua aparente unidade e coerência temporal para a experiência 

do indivíduo. Por este caminho de reflexão, Dennett compara a consciência a uma espécie 

de narrativa sobre múltiplos rascunhos em contínua edição que coexistem em determinado 

instante da atividade cerebral.  
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NEO-EVOLUCIONISMO 

 

O neo-evolucionsimo é a atualização das teorias iniciais de Charles Darwin para a evolução 

das espécies à luz das conquistas atualizadas na pesquisa da vida celular, especialmente no 

que diz respeito à hereditariedade e DNA. 

 

 

(HIPÓTESE DO) NÚCLEO DINÂMICO 

 

Para Gerald Edelman e Giulio Tononi (2000) é necessária abandonar a pretensão de 

explicar a consciência pelas características de determinada estrutura no cérebro ou um 

conjunto específico de neurônios, em favor da ideia de um aglomerado funcional de 

neurônios, largamente distribuídos pelo cérebro ainda que alta e complexamente integrados, 

porém de composição constantemente cambiante. Desta forma, o autor argumenta que sua 

Dynamic Core Hypothesis (Hipótese do Núcleo Dinâmico) é uma sumarização coerente de 

explicações e modelos que possam dar conta de um conjunto de propriedades que 

caracterizam a experiência da consciência. Segue um pequeno resumo para algumas dessas 

propriedades (sublinhadas no texto) e sua acomodação na Hipótese do Núcleo Dinâmico.  

 

Consciência como um processo caracterizado por continuidade ao mesmo tempo de que por 

contínua mudança é coerente com o fato de que um Núcleo Dinâmico diz respeito a 

interações neurais que se desenvolvem funcionalmente no tempo e cujas características 

globais estão ancoradas na força e na reunião de tais interações. Tal aglomerado funcional é 

um processo integrado que, da mesma forma, resulta em experiências de consciência 

integradas e unificadas. O que quer dizer que um “instantâneo” da consciência não pode ser 

decomposto em componentes independentes. Nós podemos olhar para uma paisagem e ter 

apenas a consciência e a experiência global (ainda que não fiel e completa) desta “cena”. 

Desmembrar tal “cena” em árvore, banco, flor, montanha etc., só é possível em uma 

sucessão de configurações igualmente integradas e unificadas do Núcleo Dinâmico, ainda 

que seja uma sucessão muito rápida, o que, por sua vez, diz respeito à propriedade de 

natureza serial para a experiência consciente.  
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Desta forma, integrados e unificados os estados de consciência tem propriedade de 

coerência a cada instante.  O que quer dizer que um arranjo do Núcleo Dinâmico só pode 

ser um a cada momento, com a específica experiência de consciência que resulta, mesmo 

que o conjunto da vida cognitiva esteja lidando com informações conflitantes. Propriedade 

reforçada por suas vantagens adaptativas, ela pode oferecer explicações, por exemplo, para 

experimentos como o de expor incongruentes informações simultaneamente para cada um 

dos olhos: se com seus campos de visão separados por algum anteparo, a um olho é 

apresentado a imagem de um cubo verde e ao outro um cubo vermelho, incapaz de manter a 

informação sensorial dos dois olhos numa única imagem coerente, a consciência irá oscilar 

entre a percepção ora de um cubo, ora de outro. 

  

A consciência é ainda, segundo Edelman e Tononi, um extraordinário processo de 

diferenciação. O que quer dizer que um arranjo do aglomerado funcional que é o Núcleo 

Dinâmico a cada momento, e seu estado de consciência respectivo, é uma possibilidade 

entre um enorme número de diferentes arranjos e seus estados de consciência possíveis. 

Desta forma tocamos também na propriedade de informatividade no sentido em que a 

ocorrência de um dado estado de consciência entre bilhões de outros estados possíveis é 

informacional ao atuar, nas palavras de Edelman, como a redução da incerteza entre um 

grande número de possíveis escolhas.  

  

Tais diferenciações são uma resultante não apenas do montante e combinação de neurônios 

envolvidos no aglomerado integrado de neurônios que compõe um Núcleo Dinâmico que, 

por sua vez, levará a uma experiência específica de consciência. Estão envolvidas, também, 

distintas forças de interação que tais neurônios mantém entre si no conjunto do Núcleo.  

Isto acontece assim porque, ainda que seu acesso global pelo Núcleo Dinâmico seja 

facultado pela enorme conectividade que os neurônios mantém entre si, a informação é 

altamente distribuída no cérebro e, desta forma, possui forte dependência ao contexto, ou 

seja, às modalidades sensoriais e as funcionalidades cognitivas envolvidas, bem como suas 

associações de memória e valoração de experiência passada.    A consciência seria, assim, 

um fenômeno de integração funcional de alta complexidade reunindo um elevado número 
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de neurônios numa composição sempre cambiante. Em função disto, o sistema ainda 

preserva uma alta capacidade de construir conexões inéditas, preservando a flexibilidade e 

a habilidade de aprendizado para associações inesperadas, o que apresenta inegáveis 

vantagens adaptativas. 

  

Para responder a tais propriedades de integração, unidade, coerência, diferenciação, 

informatividade, flexibilidade etc., ainda que elevada em complexidade cada configuração 

do Núcleo Dinâmico resulta numa limitada capacidade para a experiência consciente a cada 

instante. Somos capazes de manter a atenção sobre um número muito limitado de elementos 

a cada momento. O assombroso no processamento do cérebro, segundo Edelman, está 

longe de ser a quantidade de informação que podemos lidar conscientemente a cada 

momento, mas, antes, o funcional e adaptativamente eficiente processo de seleção que 

deixa de fora uma quantidade enorme de informação a cada instante. 

 

 

 

OBJETIVISMO, REALISMO: 

 

Embora “objetivismo” seja a denominação de um sistema filosófico específico identificado 

com a filósofa estadunidense de origem judaico-russa Ayn Rand (1905-1982), que era 

também escritora, o termo diz respeito ao pressuposto de que os “objetos da realidade” têm 

suas existências e são definidos por características sem a dependência do “sujeito” e suas 

faculdades cognitivas.  

 

Assim como o subjetivismo é determinante para a grande corrente filosófica do idealismo, o 

objetivismo está implicado nas diversas linhas do “realismo filosófico”, corrente em que é 

destacada tal independência da realidade em relação à nossa atividade cognitiva, ao mesmo 

tempo em que os esforços são concentrados na direção da “verdade”, que seria a 

correspondência de nossos esquemas conceituais, crenças e pontos de vista com a realidade.  
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PSICANÁLISE 

 

Como um campo teórico e clínico específico da Psicologia, a Psicanálise surge das 

investigações e proposições do neurologista vienense Sigmund Freud (1856-1939). Seu 

marco fundante é a publicação pelo autor em 1899 da obra “A Interpretação dos Sonhos”, 

que é um divisor de águas em relação ao trabalho precedente de Freud o qual ambicionava 

o projeto de uma psicologia ancorada na neurologia, cujas diretrizes são sumarizadas e 

publicadas pelo autor em 1895.  Reconhecendo os limites metodológicos e do 

conhecimento físico-biológico do cérebro, “A interpretação dos sonhos” abandonava tal 

projeto em favor da liberdade de teorizar sem o respaldo do que a neurologia poderia 

oferecer àquela época. Atualmente, alguns pesquisadores em neurociências e da psicanálise 

propõem uma possível “neuropsicanálise” que seria a retomada do antigo projeto freudiano 

no contexto da reunião destes dois campos. Esta iniciativa faz lembrar que a história da 

psicanálise é pontuada pelo surgimento de distintas correntes de investigação e abordagem, 

dissensões, críticas e revisões.  

 

 

REALISMO (ver OBJETIVISMO) 

 

REENTRY, SISTEMAS REENTRANTES. 

 

Nas investigações de Gerald Edelman e Giulio Tononi (1992, 2000) sobre as bases neurais 

da consciência, é destacada a elevada conexão mútua entre os grupos neuronais por todo o 

cérebro, mesmo entre aqueles que não são localizados lado a lado, como responsável pela 

forma como esses núcleos repercutem intensamente suas atividades uns sobre os outros, 

promovendo uma forte integração funcional na arquitetura cerebral.  Isto configura a 

atividade neuronal como um sistema reentrante, uma vez que os pulsos eletroquímicos 

podem se propagar e retornar por variados caminhos, em vez de por meio de cadeias de 

propagação simples e unidirecionais.   

 

 



244 
 

REPRESENTAÇÃO 

 

Discussões sobre representação são amplamente tratadas em torno do conceito filosófico de 

intencionalidade, isto é, no que diz respeito à reflexão sobre como a atividade mental se 

relaciona com seus “objetos”. Neste caminho, a ideia de representação pode ser tratada 

relacionada aos fenômenos da consciência numa diversidade de perspectivas, como: na 

consideração de seus estados qualitativos; no que diz respeito à construção/identificação de 

conteúdos semânticos; na observação de uma lógica de causa e efeito; na operação de 

processos de aprendizado e crença que implicam a complexidade da atividade perceptiva 

etc.  

 

Tal pertinência da ideia de representação ao conceito de intencionalidade faz com que 

muitas vezes sejam tomadas quase como sinônimos em investigações sobre a consciência 

que, assim, conferem elevada relevância para o tema no que toca aos estudos da cognição. 

Autores como Francisco Varela e colaboradores (1993) explanam sobre o fato de que 

grande parte das investigações neste campo esteja de uma forma ou de outra ancorada no 

pressuposto de que sistemas cognitivos operam sobre alguma espécie de representação do 

mundo objetivo que de alguma forma logram elaborar.  

 

 

SELF, SI MESMO: 

 

O termo é utilizado em diferentes contextos teóricos e níveis de descrição para tratar de 

organismos ou sistemas que, ao menos em teoria, são capazes de reconhecer e 

possivelmente ter alguma experiência subjetiva de suas existências individualizadas em 

relação ao ambiente. No caso de estudos sobre a cognição na espécie humana, é facilmente 

tomado como sinônimo de consciência, autoconsciência, autoconhecimento. Já no campo 

de estudos em antropologia ou sociologia, o termo pode aparecer vinculado a questões 

sobre o conceito de “identidade”. 
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SUBJETIVIDADE 

 

As concepções de subjetividade destacam em alguma medida maior ou menor a perspectiva 

do sujeito, isto é, do “eu”, em relação às coisas e “objetos” com os quais se relaciona, 

demarcando uma espécie de “mundo interno do sujeito” que se relaciona com o “mundo 

externo”, mas dele se destaca, conferindo relevância ao âmbito das emoções, das sensações, 

dos fenômenos cognitivos que tendem ou se restringem ao nível da experiência privada do 

indivíduo.  

 

 

SUBJETIVISMO, IDEALISMO: 

 

Em termos de teorias do conhecimento, o subjetivismo é identificado na predominância ou 

mesmo na exacerbação da relevância da subjetividade como fator de elaboração e validação 

do discurso.  

 

Na filosofia, o subjetivismo é destacado nas linhas de investigação que usualmente são 

reunidas na grande corrente filosófica do idealismo, que ganha relevância a partir do 

advento da filosofia moderna com o francês René Descartes (1596-1650) e ímpeto com os 

filósofos alemães, como Immanuel Kant (1724-1804) e Friedrich Hegel (1770-1831). 

Entretanto, a teoria das ideias de Platão, na antiguidade grega, é considerada por muitos a 

primeira sistematização do idealismo na filosofia.   

 

Como grande corrente filosófica, o idealismo abriga diferentes linhas de pensamento e 

divergentes concepções sobre a primazia do sujeito na esfera do conhecimento. Os 

trabalhos de três filósofos podem ser citados como exemplo: as ideias de Imannuel Kant 

apoiam a concepção do idealismo chamado de transcendental, formal ou crítico, que 

sustenta que os homens não possuem meios de acesso direto a uma realidade objetiva, mas 

somente por meio de suas representações subjetivas elaboradas pelos recursos da cognição 

(esta concepção de Kant não nega a existência dos objetos exteriores e independentes da 

subjetividade humana, como são desenvolvidas as teorizações que Kant identifica como de 
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“idealismo dogmático”); o filósofo irlandês George Berkeley (1685-1753) defende o 

“idealismo imaterialista” em que é destacado o fato de que, de uma perspectiva empírica, a 

realidade se confunde com a forma pela qual a percebemos com os nossos recursos 

perceptivos e, desta forma, os objetos materiais podem ser concebidos como meras ideias 

na mente dos homens (ou de Deus, uma espécie de mente universal, para se escapar da 

ideia de que tudo o que existe estaria restrito à mente do indivíduo); o “idealismo absoluto” 

de Friedrich Hegel concebe a realidade última como de natureza espiritual e na direção da 

qual a subjetividade humana deve ser desenvolvida com esforço, superando estágios 

inferiores em que os “objetos” do conhecimento são tratados por meio dos sentidos e de 

suas materialidades.  

 

 

 

TEORIA DA SELEÇÃO DOS GRUPOS NEURONAIS, THEORY OF NEURONAL 

GROUP SELECTION, TNGS: 

 

Desenvolvida pelo neurocientista estadunidense Gerald Edelman em parceria com Giulio 

Tononi (1992, 2000) é uma aplicação do neo-evolucionismo ao nível e “ecossistema” dos 

neurônios, ou seja, à organização da arquitetura cerebral. Segundo este amplo modelo 

explicativo, tal arquitetura segue um padrão de desenvolvimento genético e também sujeito 

ao histórico de experiências do indivíduo, de uma forma que a conectividade e a força das 

sinapses entre grupos neuronais vão sendo selecionadas segundo os tradicionais parâmetros 

evolutivos de variação, experiência e adaptabilidade.  

  

Em outras palavras, entre as amplas possibilidades de organização da arquitetura cerebral 

que somos dotados desde o desenvolvimento embriológico, o uso e o teste contínuo que o 

ambiente oferece vão conformando e estabelecendo padrões recorrentes tanto fisiológicos 

quanto funcionais.  Os primeiros anos de vida oferecem uma gama muito maior de 

flexibilidade e atividade adaptativo-seletiva na arquitetura cerebral, mas esse processo 

continuará grande e nunca é completamente extinto na vida adulta.  
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