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RESUMO 

 

A presente dissertação aborda a realidade e especificidade das práticas de 

improvisação coletiva em dança em três locais da América Latina mediante a revisão 

de quatro propostas: Extensiones del pe(n)sar em Buenos Aires, Argentina; DANZAS 
CALLE em Santiago, Chile; La Salvajería em Santiago, Chile; e Grupo X de 
improvisação em Salvador BA, Brasil; visando refletir sobre a posição dos artistas 

profissionais da dança em relação à prática da improvisação como um fazer sem fins 

comerciais. Tratam-se no percurso da pesquisa aspectos das particularidades do 

trabalho em artes especificamente na dança contemporânea, dos modos de fazer 

(des)envolvidos na improvisação em dança, e algumas das problemáticas 

relacionadas com financiamento e gestão das iniciativas de improvisação, junto às 

soluções  impulsadas por cada proposta revisada. Tece-se assim uma rede de 

reflexões cruzando as perspectivas de autores principalmente da dança e da filosofia 

a saber Bittencourt (2010), Giannini (2007), Bardet (2012), entre outros; junto aos 

depoimentos dos próprios artistas das três cidades mencionadas e a apreciação da 

autora a partir das suas vivências na observação participativa e desde sua experiência 

no campo da improvisação em dança. 

 

 
Palavras chave: Improvisação em dança. Mercado das artes. Profissionais da dança. 

Autogestão. 
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within the limits of market logic. 85 f. 2018. Master Dissertation – Programa de Pós-

Graduação em Dança, Escola de Dança, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

2018. 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation addresses the reality and specificity of the practices of improvisation  

in dance in three locations in Latin America through the review of four proposals:  

Extensiones del pe(n)sar in Buenos Aires, Argentina; DANZAS CALLE in Santiago, 

Chile; La Salvajería in Santiago, Chile; and Grupo X in Salvador BA, Brasil; Looking 

for reflect on the position of professional dance artists in relation to the practice of 

improvisation as do non-commercial purposes.  

In the course of the investigation, aspects of the particularities of arts works, 

specifically  in contemporary dance, ways to get involved in improvisation in dance are 

addressed, and some of the issues related to financing and management, together 

with the solutions driven by each revised proposal. 

This way is woven a network of reflections  across the perspectives of dance and 

philosophy authors mainly,  Bittencourt (2010), Giannini (2007), Bardet (2012), among 

others; together with the comments of the artists of the three cities mentioned, 

appreciation of the author from his experiences in participatory observation and from 

its experience in the field of improvisation in dance. 

 

Keywords: Improvisation in dance. Market of arts. Dance professionals. Self-

management. 
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1     INTRODUÇÃO 

 

Na maioria dos países da América latina, o estado do desenvolvimento das artes 

entre elas a dança, é em grande parte determinada pelo apoio subsidiário do Estado 

e/ou organizações privadas, que na elaboração das linhas de ação do que política e 

economicamente considera melhor para seu contexto, delimita o perfil dos projetos 

artísticos a serem financiados, e portanto em grande medida, os que serão 

efetivamente realizados. Esta realidade tem marginalizado uma série de práticas que 

não tendo principalmente fins configurativos nem de circulação de obra, tais como a 

improvisação coletiva em dança que vai ser o nosso foco de atenção nesta pesquisa, 

perdem espaço (físico e temporal) diminuindo sua ocorrência principalmente entre os 

profissionais da dança, os quais dependem mais diretamente desse fluxo de mercado. 

A presente pesquisa inicia na observação e o reconhecimento de projetos e 

instâncias de práticas de improvisação em dança, particularmente em Santiago de 

Chile, Salvador-Bahia no Brasil e Buenos Aires na Argentina,  que desenvolvem  

modos de fazer dança que abordam a experiência e o acontecimento como centrais 

no ato de encontro no movimento dançado improvisado, e que no relacionamento com 

o fenômeno crescente de incorporação da dança ao mercado das artes, enfrenta 

novas problemáticas de sustentabilidade e visibilidade, afetando a participação das 

pessoas, principalmente dos profissionais da dança. 

A improvisação em dança como modo de fazer coletivo e colaborativo, desafia 

um sistema que incorpora cada vez mais as práticas artísticas ao mercado, por não 

ter a priori em seus princípios de realização um valor de troca monetário nem a 

produção de um produto negociável como mercadoria. Por conta dessa reflexão 

algumas perguntas se organizam, tais como: Estaria o campo da dança perdendo 

algum aspecto da sua especificidade ao submeter as experiências de improvisação à 

lógica da valorização comercial? Em que contextos e sob que condições essas 

experiências estão acontecendo? Qual seria a visão dos próprios artistas sobre tais 

experiências? São indagações que colaboram para a organização do motivo principal 

desse estudo, ou seja, a importância de um modo de experienciar dança que gera um 

tipo particular de saber e que sustenta suas práticas mesmo sem um subsídio 

institucional, e que cria novos modos de conviver e relacionar-se na dança. A 

valorização da experiência como aquilo que é querido, respeitado e procurado além 

ou fora da ideia de valia mercadológica, é o que parece estar em jogo na problemática 
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da sustentabilidade desta prática, que não visa configurar obra que tenha circulação 

no mercado nem ofereça um serviço de ensino - não produz um objeto ou serviço 

concebível como mercadoria -  mas sim que contribua para o crescimento da pessoa 

na sua reflexão social na dança, respeitando um tempo que não é o da produtividade 

do trabalho moderno, embora mais próximo do tempo reflexivo, da conversação; num 

jeito de fazer onde não existe a perda de tempo, mas sim a abertura de um tempo do 

possível, da criação. 

Nesse contexto, reconhecemos que os profissionais da dança, apesar de muitos 

deles experienciarem as práticas de improvisação como um espaço de exploração e 

intercâmbio relevante para o desenvolvimento das suas práticas em dança, a maioria 

não participa regularmente de encontros de improvisação, sendo poucas as iniciativas 

geradas e sustentadas no tempo neste fazer, existindo alguns projetos que serão 

revisados nesta pesquisa através dos relatos dos seus participantes e que colaboram 

na construção de uma aproximação ao porque desta realidade, suas problemáticas, 

desafios e contribuições para a área da dança. No decorrer da vida profissional do 

artista de dança, os espaços para praticar a improvisação geralmente se veêm 

diminuídos em função das exigências de outros fazeres que o artista realiza para se 

manter vigente no circuito laboral artístico, de gestão e/ou pedagógico. Dessa maneira 

emerge a hipótese na qual a dificuldade dos profissionais da dança de participar de 

experiências de improvisação pela realidade na qual estão imersos, qual seja: as 

dinâmicas do mercado das artes, limita o crescimento da área como campo de saber 

e seu funcionamento colaborativo e sustentável; reconhecendo por um outro lado que 

a improvisação é uma prática que contribui à geração e ao desenvolvimento destes 

novos saberes, sendo importante sua manutenção como uma alternativa de fazer 

dança não condicionada a sua produtividade mercantil. 

No primeiro capítulo, apresentemos alguns dos possíveis entendimentos do que 

é ser  profissional da dança nos contextos geo-políticos-culturais escolhidos - 

Santiago, Buenos Aires e Salvador- a incorporação do fazer dança no âmbito 

profissional, somando-se ainda, a observação de como os profissionais de dança 

geram e promovem suas ações artísticas. Os conceitos de Indústria Cultural e 

Mercado das Artes serão trazidos para entender como a área da dança nestes 

contextos, envolve e desenvolve modos de fazer compatíveis ou discordantes com 

tais conceitos, e quais e se há relações de gestão e organização nas práticas de 

improvisação coletiva dos grupos que estão escolhidos para esta pesquisa, a saber: 
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DANZAS CALLE (Chile), Jam La Salvajería (Chile), Grupo X de improvisação (Brasil), 

e as práticas improvisacionais que cruzam dança e filosofia propostas por Marie 

Bardet no seu grupo de estudo Extensiones del pen(s)ar (Argentina), uma vez que 

esses grupos caracterizam-se por refletir modos diversos de funcionamento, próximos 

das observações que motivam esse estudo e que foram apresentadas anteriormente. 

Neste capítulo se faz também uma reflexão sobre a ocorrência de práticas de 

improvisação coletiva em dança, principalmente ao movimento da dança 

independente nesses países, colocando essa realidade em diálogo com artistas que 

trabalham atualmente nesse meio em dança contemporânea. 

No segundo capítulo, propomos uma revisão das particularidades próprias do 

fazer da improvisação em dança como modos diversos e singulares de experienciar 

o movimento no encontro com outras pessoas, diferenciando certas características 

referentes a tais modos de fazer.  A dinâmica construída, para tanto, relaciona falas 

dos próprios praticantes de cada espaço visitado, e a partir desses relatos, bem como 

da minha experiência e de autores consultados, cria-se (escreve-se) um tecido 

reflexivo do que acontece nas improvisações em danças coletivas. Dessa maneira, 

abordam-se os distintos espaços em que cada experiência é proposta - desde a rua 

até o espaço íntimo ou domiciliar-, desenvolvendo a partir das ações (propostas como 

verbos isolados ou em frases compostas) aquilo que acontece, mas do que adjetivar 

ou objetivar a experiência da improvisação.  

Já no terceiro capítulo de tipo conclusivo, propomos uma série de reflexões sobre 

a importância da sustentabilidade das iniciativas de improvisação coletiva para os 

profissionais da dança se encontrarem na dança, ou seja, para dançar, e nessa prática 

a relevância do fazer comum, colaborativo é associado como alternativa à 

competitividade imperante no meio. 

Mediante revisão bibliográfica tomamos como referência autores da área da 

dança como Raquel Valente (2012), Adriana Bittencourt (2001); da filosofia como 

Humberto Giannini (2012), do entre-lugar filosofia/dança com Marie Bardet (2012), e 

da pedagogia como Jorge Larrosa Bondía (2002), entre outros. Juntamos aos 

referenciais, o procedimento da observação participante de algumas práticas de 

improvisação, e a realização de entrevistas de tipo semi-estruturadas ou mistas, onde 

serão abordadas questões pertinentes ao estudo. Buscamos assim aproximarmo-nos 

ao como neste encontro o fazedor de dança se permite ter uma experiência com 

outros, contextualizada num trabalhar em dança imerso no mercado das artes, que 
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muitas vezes apaga as particularidades do trabalho em artes, e com as quais é 

importante aprender a conviver preservando a subjetividade e sensibilidade próprias 

de um processo artístico criativo.  
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2 DANÇA PROFISSIONAL E AS PRÁTICAS DE IMPROVISAÇÃO 

 

Entendemos aqui a improvisação coletiva em dança como uma prática que 

aciona modos particulares de relacionamento entre pessoas no movimento, 

configurando nesta ação um espaço de encontro que propicia a criação a partir da 

convivência. Trabalharemos a partir da descrição de improvisação de dança 

apresentada por Raquel Valente (2012), entendida como “um acontecimento singular 

de criação imediata da dança no aqui-agora, inserido no amplo território da arte 

contemporânea” (VALENTE, 2012, p. 1). Desta definição despreenderemos certos 

aspectos que serão aprofundados no decorrer do estudo, e que indicam: como seria 

esse “acontecimento singular”, as especificidades temporais-espaciais desse “aqui-

agora”, e as particularidades das experiências que acontecem nessa prática. 

Para iniciar nossa aproximação à problemática proposta nesta pesquisa, 

precisamos delimitar aqueles sujeitos que estão diretamente envolvidos, fazendo e 

dinamizando as práticas de improvisação coletiva na sua diversidade, entretanto 

encontram-se relacionados de modo estreito com o fluxo do mercado das artes. Eles 

seriam principalmente o que hoje entendemos como profissional da dança. Para isso, 

revisaremos definições e aproximações propostas por documentos que analisam esta 

realidade e pelos próprios artistas das três zonas em que realizaremos nossa 

observação: Santiago de Chile, Salvador Bahia no Brasil, e Buenos Aires Argentina; 

o que se considera ser “profissional” na dança e algumas das dificuldades que implica 

o uso e delimitação deste conceito na atualidade. 

Tendo maior clareza sobre aquilo que se entende por ser profissional da dança, 

e conscientes de que esta definição certamente muda segundo o contexto 

sociocultural, político e econômico de cada território, mas que como base pode 

orientar o que no ocidente se entende com esta denominação, aspiramos entender 

melhor o que propomos como problemática na relação entre esta "categoria" do 

fazedor de dança e as práticas regulares de improvisação em dança, que nos parecem 

ser em grande medida delimitadas e restringidas pela lógica da produtividade nesse 

entendimento de trabalhador de dança, e seu rol no mercado capitalista onde as artes 

respondem à lógica do desenvolvimento econômico muitas vezes por sobre o 

desenvolvimento criativo. 
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2.1 PROFISSIONALIZAÇÃO DA DANÇA: CONCEITOS E CONTEXTOS 

 

No mundo ocidental, o fenômeno da profissionalização da arte e particularmente 

da dança tem seus antecedentes na época do Renascimento com as encenações e 

representações dançadas dentro das cortes europeias, cuja prática estabeleceu uma  

diferença clara entre os executantes da dança e os observadores (público), com a 

consequente distinção de um espaço cênico daquele que é para assistir a dança, 

assentando precedentes da natureza de elite que adquire este fazer como sua 

mudança de ser uma prática social - desde sempre presente nas comunidades e que 

respondia a uma necessidade das pessoas-, para ser uma execução que através de 

uma nova codificação de movimentos específicos representava uma outra coisa, e 

onde o artista tinha possibilidades de se especializar. Este caminho à 

profissionalização se consolida na Europa com a instauração da Real Academia de 

Música e Dança patrocinada pelo poder real de Luis XIV no século XVII  na França. 

Na Sulamérica, o processo de profissionalização da dança e a construção da 

figura do profissional nesta área está relacionado com o surgimento da dança 

institucional, tanto de companhias de dança nos teatros já nos anos 20’ como é o caso 

na Argentina, quanto de carreiras dentro das universidades tradicionais de cada país, 

entre as quais encontramos a Escola de Dança da Universidade do Chile fundada em 

1941, e a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia fundada em 1956. Por 

ser cada uma delas realidades diversas, e justamente ser esse um dos valores pelos 

quais são trazidos para esta pesquisa, é que serão apresentados dados e falas de 

cada um sem o afã de equiparar ou comparar os contextos nem as informações, mas 

ampliar a noção de profissional como sujeito que vive a relação entre as práticas de 

improvisação coletiva em dança e o fluxo do mercado das artes, sendo diretamente 

influenciado no seu fazer pelo contexto sociocultural e econômico, e reconhecendo 

que na diversidade presente na região da América latina, compartilhamos uma série 

de políticas e dinâmicas de desenvolvimento das artes que merecem ser revisadas 

tanto de maneira ampliada, quanto na sua especificidade. 

Iniciaremos esta aproximação guiados por dois documentos: Catastro de la 

danza: perfiles en el campo nacional de la danza (Cadastro da Dança: perfis do campo 

nacional da dança) (2011), elaborado pelo Consejo Nacional de la Cultura y las Artes1; 

                                                
1 Doravante, CNCA 
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e Estudio de caracterización de los Trabajadores del Sector cultural en Chile (2004) 

(Estudo da caracterização dos trabalhadores do setor cultural no Chile), feito em 

colaboração entre o CNCA e o Convenio Andrés Bello. Neste caso, é a instituição 

cultural quem define e categoriza os profissionais da dança a partir de uma consulta 

realizada às instituições onde trabalham esses profissionais, e através de uma 

campanha de inscrição direta dos artistas pela página web do CNCA, universo do qual 

se gerou uma mostra representativa2. 

Oferece-se no documento Catastro de la danza: perfiles en el campo nacional 

de la danza (Cadastro da Dança: perfis do campo nacional da dança) uma “tentativa 

de definição teórico empírica”3 (CNCA, 2011, p. 64) (trad. nossa) elaborada a partir 

dos dados recopilados tanto na consulta aos profissionais da dança no país, quanto 

na revisão de alguns estudos sobre a dança atual no Chile4. Resumindo as 

características destacadas encontramos: 

 

a) identificar-se a si mesmo como profissional em dança; 

b) ter formação (formal ou informal) e conhecimentos teórico-práticos sobre 

dança, com pelo menos 5 anos de experiência na área; 

c) existência de uma correlação entre a área de especialização e a de 

desempenho laboral; 

d) receber retribuição econômica derivada da atividade cultural como a 

principal fonte de ingressos; 

e) realizar um fazer cênico dirigido a um público espectador. 

 

Expõem também a definição de trabalhador profissional do setor cultural, no qual 

se considera profissional “[...] ao trabalhador cultural que recebe como única 

retribuição econômica aquela que deriva da atividade cultural que executa e que se 

expressa num pagamento monetário que lhe proporciona os recursos para seu 

                                                
2 Para mais detalhe sobre as metodologias usadas nos dois documentos acessar: http://www.cultura.gob.cl/wp-
content/uploads/2013/03/Catastro-de-la-danza.pdf/ Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 2011, p. 6. 
3 intento de definición teórico empírica  
4 Para mais detalhe sobre as referências bibliogáficas usadas nos dois documentos acessar: 
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/03/Catastro-de-la-danza.pdf/ Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes. 2011, p. 68. 
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desenvolvimento e subsistência”5 (CNCA, 2011, p.57) (trad. nossa) considerando 

nesta definição somente o aspecto econômico como indicador da categoria. 

Para elaborar o estudo citado, foi proposta a pergunta: Como você definiria um 

profissional da dança?6 a qual era para ser respondida pelos cadastrados no site, 

surgindo a partir deles outros aspectos mais subjetivos do que seria ser um 

profissional da dança, aspectos que não serão aprofundados por ser porções menores 

ao 10% das respostas, com exceção de “ter qualidades e valores” que representa um 

23,1%, e que se refere à importância de que um profissional seja criativo, disciplinado, 

talentoso, com vocação, entre outros. A seguir dispomos o gráfico que representa 

estas variadas definições: 

 

Figura 1 – Gráfico representativo das definições de profissional da dança 

 
Fonte: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011, p. 63) 

 

Como proposta última deste estudo de caracterização, acrescentam a definição 

feita por Frey e Pommerehne (1999) onde fazendo um cruzamento com as 

informações já expostas, consideram que o maior consenso sobre o que seria um 

profissional da dança no Chile é: uma pessoa que tem estudos (formais ou não 

formais) em dança, que dedica a maior parte de sua jornada laboral ao exercício da 

                                                
5 Aquel trabajador cultural cuya única retribución económica deriva de la actividad cultural que ejecuta lo que se 
expresa en un pago monetario que proporciona los recursos para su desarrollo y subsistencia. 
6 ¿Como definiría usted a un profesional de danza? 
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mesma, e procura entregar um trabalho de grande qualidade artística do qual obtêm 

sua principal fonte de ingressos (CNCA, 2011, p. 65) 

É interessante relevar que a condição de ter estudos está presente 

transversalmente na variedade das definições apresentadas, podendo relacionar 

ainda mais diretamente o processo de profissionalização da dança com a 

incorporação deste âmbito de estudo nas instituições de formação, e perguntar-nos a 

partir disso quais são as implicações de que o desenvolvimento das artes aconteça 

no interior das universidades e centros de formação de nível superior. Entendemos 

que é parte da missão das universidades públicas acolher e dar espaço para que 

todas as áreas do saber possam se desenvolver através do exercício da docência, 

pesquisa e extensão, formando de maneira integral pessoas que contribuam à 

sociedade, e nesse sentido, a inclusão das artes como uma área amplia o leque 

diverso. Embora seja também necessário reconhecer que, com a entrada da maioria 

dos países da América latina ao sistema capitalista, esta visão se mistura com a ideia 

de entregar conhecimentos e desenvolver destrezas que capacitem à pessoa para 

impulsionar empreendimentos individuais e inserir-se no mundo laboral, instalando-se 

este pensamento como ideologia na maioria das universidades privadas e até 

permeando nas universidades públicas, realidade da que passa a formar parte 

também o fazer profissional em dança. 

Acrescentaremos a abordagem proposta pela dançarina e pesquisadora 

Francisca Crisóstomo (2015) sobre essa nova relação que se estabelece entre a 

dança e a institucionalidade com esse processo de incorporação da dança ao âmbito 

formal da educação superior, onde esse último transforma-se no espaço oficial de 

educação desta arte traspassando os conhecimentos disciplinares através de 

mecanismos e estruturas de organização, designando níveis entre aqueles escolhidos 

como capacitados para serem profissionais da dança, tendo a atribuição de outorgar 

a autorização para o exercício da profissão aos que dominem um mínimo dos saberes 

associados. (CRISÓSTOMO, 2015). 

Voltando para a particularidade da área da dança, e em relação aos gêneros de 

dança praticados pelos consultados na sua condição auto-determinada de profissional 

da dança, encontramos uma alta porcentagem de pessoas que realizam dança 

contemporânea no Chile (47,6%), dentro da qual é provável se encontre contida a 

improvisação coletiva em dança por ser a "dança contemporânea" uma denominação 

que aglutina variadas expressões de pesquisa artística, criação de obra, práticas 
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somáticas, e todas as correntes e estilos não classificáveis com categorias mais 

fechadas (ex: moderno, folclore, clássica, de salão, entre outras).  

 

Figura 2 – Gráfico gêneros de dança praticados 

 
Fonte: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011, p. 14) 

 

Sabemos que esta realidade pode ser substancialmente diferente em lugares 

como Salvador  - Bahia no Brasil, onde expressões dançadas locais tem alta presença 

e importância na educação formal e informal do dançarino (danças populares 

brasileiras, dança afro, capoeira, entre outras), todas vinculadas à identidade cultural 

e a história deste território, e que acontecem em contextos múltiplos e diversos tais 

como: rua, centros culturais, escolas; e onde algumas pessoas provenientes destas 

manifestações artístico-culturais vêm para as universidades e instituições de 

formação para aprofundar, sistematizar, analisar e realizar outras pesquisas sobre 

elas mesmas, e onde a instituição incorpora estas danças para serem ensinadas como 

parte do currículo das licenciaturas e bacharelados em dança. Dentro desta realidade, 

existem grupos de improvisação de experimentação em dança, que funcionam tanto 

de maneira independente, quanto vinculados à universidades, como é o caso do 

Grupo X em Salvador Bahia, que revisaremos mais em detalhe no avanço da 

pesquisa. 

Retornando ao cadastro citado anteriormente, apresenta-se o detalhe sobre os 

tipos de dança praticados pelos profissionais, onde a improvisação também não é 

mencionada, podendo estar contida em “outros tipos” ou novamente em 

contemporânea. 
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Figura 3 – Gráfico tipos de dança praticados 

 
Fonte: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011, p. 15) 

 

Será que as práticas de improvisação não são reconhecidas como uma prática 

profissional relevante? Temos pelo menos o fato de que no exaustivo cadastro aqui 

trazido esse fazer não é explicitado, o que se pode inferir a pouca visibilidade ou 

inclusive a pouca definição que esta prática pode ter. Porém, tendo como referência 

os textos consultados, o conhecimento dos contextos especificados e neles os casos 

observados para esta pesquisa: DANZAS CALLE (Chile), JAM La Salvajería (Chile), 

Grupo X (Salvador Bahia) e o trabalho de Marie Bardet Extensiones del pe(n)sar 

(Argentina); podemos dizer que muitas das práticas de improvisação em dança 

nesses países são desenvolvidas de maneira independente, sem financiamento direto 

nem permanente de instituições públicas ou privadas. Esses projetos particulares são 

trazidos para ilustrar uma realidade e incorporar as falas diretas de artistas envolvidos 

na problemática proposta, sem ser o nosso interesse mapear as práticas da 

improvisação em dança nem propor tais práticas como representativas do seu 

contexto, mas reconhecendo que existem condições transversais na América latina 

que fazem com que o modelo de desenvolvimento deste fazer se replique com leves 

modificações de um contexto para o outro. 
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2.1.1 Práticas de improvisação: trabalho em dança e sua valorização no 

mercado. 

São diversos os projetos que surgem como resposta à necessidade da gente da 

dança de se juntar para dançar, e em geral nas práticas de improvisação coletiva em 

dança observadas em Santiago de Chile, Buenos Aires Argentina e Salvador Bahia 

Brasil, os espaços para sua realização são escassos e sem financiamento 

permanente, sendo em sua maioria auto-geridos e auto-sustentados. Tal situação que 

garante a liberdade de pensamento, deixa pensar sobre a importância que essas 

instâncias tem para os Estados no tocante ao desenvolvimento criativo, e onde me 

parece surge a problemática na relação com o mercado das artes e seu imperativo de 

que a criação como ato esteja sempre convertida num produto comercializável. 

Sabemos que grande parte da atividade artística e cultural se encontra hoje 

determinada ou pelo menos influenciada pela economia do país onde se desenvolve 

e o mercado no qual se vê inserida. Atualmente vemos como proliferam na América 

latina conceitos derivados do âmbito da economia que se assentam como verdades 

para as práticas artísticas e que transformadas em diretrizes podem definir políticas 

culturais determinantes para elas. Assim, falar de produtos artísticos, capital cultural 

e agora indústrias culturais de maneira recorrente dentro das artes e com algo de 

novidade para a área da dança, faz uma seleção “natural” do que são as práticas 

frequentes e os modos delas acontecerem, como também falam daquelas que ficam 

à margem deste circuito dinâmico.  

Para desenvolver este percurso de pensamento, trazemos de modo ilustrativo a 

observação do filósofo alemão Boris Grays (2003) sobre a arte e o mercado, a qual 

nos ajuda a situar nesta lógica de produção de arte, e a partir dela refletirmos a 

realidade particular das práticas de improvisação em dança:  

 
A arte é antes que nada uma rama da economia. A função da arte 
consiste na produção, distribuição e venda de obras de arte. A obra 
de arte uma mercancia como qualquer outra. O mercado da arte forma 
parte do mercado e funciona de acordo às leis habituais da economia 
de mercado. As obras de arte circulam na nossa economia como 
qualquer outra mercancia no contexto da circulação geral de 
mercancias. Esses fatos são hoje inquestionáveis7 (GRAYS apud 
DURÁN, 2012, p. 207) (trad. nossa). 

                                                
7  El arte es antes de nada una rama de la economía. La función del arte consiste en la producción, distribución y 
venta de obras de arte. La obra de arte es una mercancía como cualquier otra. El mercado del arte forma parte del 
mercado y funciona de acuerdo a las leyes habituales de la economía de mercado. Las obras de arte circulan en 
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É na articulação deste discurso que se demanda das artes não só estarem 

vinculadas e contribuir ao dinamismo econômico do país, mas sobretudo justificar sua 

existência e permanência quase somente em virtude disso, cabendo então perguntar-

se pela valoração do rol das artes no desenvolvimento humano além do econômico, 

entendido o primeiro como aquele que não responde somente com o proporcionar de 

bens materiais, mas também ao bem-estar social e cultural da comunidade 

(THROSBY, 2011), e como esse aspecto é considerado nos critérios de apoio a 

iniciativas criativas e sua sustentabilidade. É importante em virtude disso conhecer as 

implicações desta lógica no campo das artes, e particularmente qual seria o possível 

lugar das práticas improvisatórias em dança e da experiência nesse sistema. 

Na condição de artistas da dança somos reconhecidos como parte do setor 

cultural, e a partir disso subentende-se que produzimos bens culturais, produtos 

culturais, chamando atenção para que a palavra artes é tratada geralmente como 

implícita nestes conceitos, numa lógica que tem como centro ou finalidade os produtos 

que surgem dessas práticas culturais e artísticas e sua conseguinte circulação no 

mercado das artes. O problema seria que o trabalho em dança e o fazer arte de um 

modo mais geral, na sua diversidade não pode só ser entendido em função da 

obtenção de um produto com valor comercial, mas sim também de seu aporte ao 

desenvolvimento humano, num fazer que incorpora a pesquisa e a experimentação 

necessária para gerar um conhecimento particular somente acessível pela prática 

mesma. 

María José Cifuentes (2013), pesquisadora chilena com importante atuação na 

área da dança e as artes cênicas em geral, contextualiza esta realidade na América 

Latina:  

A chegada das democracias, após vários anos de ditadura na maioria 
dos nossos países junto com o fortalecimento do livre mercado, foram 
a combinação perfeita para aparentemente estabelecer políticas de 
desenvolvimento das artes e a cultura, da mão das Indústrias Culturais 
e a apropriação da ideia do Mercado Cultural; onde a criação foi 
etiquetada como produto e os espectadores como consumidores8 
(CIFUENTES, 2013, p. 2) (trad. nossa). 

 
                                                
nuestra economía como cualquier otra mercancía en el contexto de la circulación general de mercancías. Estos 
hechos son hoy incuestionables. 
8 La llegada de las democracias, tras varios años de dictadura en la mayoría de nuestros países junto con el 
fortalecimiento del libre mercado, fueron la combinación perfecta para aparentemente establecer políticas de 
desarrollo del artes y la cultura, de la mano de las Industrias Culturales y la apropiación de la idea de Mercado 
Cultural; donde la creación fue etiquetada como producto y los espectadores como consumidores. 
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Particularmente na lógica das indústrias culturais, desenvolvida por Adorno e 

Horkheimer desde o lançamento do livro "Dialética do Esclarecimento" em 1947 e em 

variados textos posteriores a esse, podemos entender melhor o processo de 

homogeneização da produção cultural a qual é valorizada principalmente como 

negócio adquirindo um único valor de mercadoria num sistema de consumo. Mais em 

detalhe, indústria cultural é entendida como uma "[...] construção de uma rede de 

produção cultural e artística que massifica o objeto estético lançando-o sobre as leis 

do mercado e provando uma oferta sem ela ainda ser demandada"9 (DIPAOLA, 

YABKOWSKY apud SILVA, 2013, p.178) (trad. nossa),  sendo as indústrias culturais 

parte da ordem articulada entre os negócios e a política e que responde aos interesses 

desse poder. 

É interessante que neste sistema, práticas opostas ou divergentes da sua lógica 

de mercado tem também considerado um lugar no seu funcionamento, seja se integrar 

(com as modificações necessárias) ou ser invizibilizadas, posições pelas quais me 

parece transitam as práticas de improvisação em dança que observamos nesta 

pesquisa. A esta situação da integração se refere Adorno: “quem resiste só pode 

sobreviver integrando-se. Uma vez registrado em sua diferença pela indústria cultural, 

ele passa a pertencer a ela assim como o participante da reforma agrária ao 

capitalismo”. (ADORNO; HORKHEIMER, 1947, p, 62). 

Por outro lado, mas fazendo parte desta mesma lógica de funcionamento, o 

mercado das artes é um fenômeno econômico que se entende como parte de uma 

estrutura de relações sociais que "tanto podem ser tornadas maleáveis pelas forças 

da estrutura social e da ação coletiva, como ficar bloqueadas por essas forças" 

(GRANOVETTER apud ALMEIDA, 2009, p. 19), e que é coincidente com a Indústria 

Cultural, numa possibilidade de classificação das posições do artista em relação ao 

mercado, prevendo lugares para o anti-mercantil expostos no texto consultado a modo 

de cités: doméstica, de projeto, de opinião, da inspiração, mercantil; correspondendo 

para cada uma um "conjunto de qualificações no qual os atores se apoiam para se 

atribuírem diferentes estados de grandeza" (ALMEIDA, 2009, p. 4).  

Sobre este ponto, e para aprofundar nos contextos definidos para observação 

como é que acontece esta relação das práticas improvisatórias em dança com o 

                                                
9 [...] construcción de todo un entramado de producción cultural y artística que masifica al objeto estético 
lanzándolo sobre las leyes del mercado y probando una oferta sin ser todavía demandada. 
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mercado das artes e a lógica da indústria cultural, conheceremos os projetos DANZAS 

CALLE dirigido por Francisco Bagnara; Jam La Salvajería organizado em coletivo por 

Camila Cavieres, Soledad Medina e Cristóbal Corvalán, os dois sendo desenvolvidos 

em Santiago do Chile, assim como o projeto do Grupo X de improvisação coordenado 

pela acadêmica Fátima Daltro e com funcionamento principalmente nas dependências 

da Universidade Federal da Bahia; e, ainda a proposta da artista e pesquisadora Marie 

Bardet Extensiones del pen(s)ar em Buenos Aires Argentina. A partir de cada uma 

dessas experiências buscaremos salientar as particularidades de funcionamiento e 

gestão que colaboram para evidenciar a diversidade de abordagens e a 

transversalidade de algumas problemáticas nestes âmbitos. 

DANZAS CALLE é um projeto que desde o ano 2011 convoca artistas da dança 

a reconfigurarem o espaço da cidade através da realização de dança improvisada na 

rua. Mais que uma intervenção, Francisco Bagnara propõe pegar os elementos desse 

espaço para construir a dança dos lugares, numa improvisação relacional tanto entre 

os dançarinos, como entre estes e as pessoas e objetos próprios de cada espaço 

urbano. Em palavras de Francisco, é um fazer que têm tanto uma dimensão mercantil 

por ser um trabalho na sua condição de profissional da dança compartilhada por 

muitos dos participantes, mas que por sua vez é feito "[…] da resistência, da rua, 

[onde] colocamos nosso corpo sem esperar dinheiro, por isso é mais livre”10 

(BAGNARA, 5 de abril 2015). 

Neste caso, o fazer da dança parece transitar entre uma integração no mercado 

ao receber subvenção temporal do Estado através da adjudicação de Fondart (Fondos 

para las artes) para financiar por um período específico todas suas práticas 

associadas: improvisação, registro, realização documentário, etc.; e um estado de 

autonomia e independência ao autoconvocar-se e juntar-se para dançar na rua e 

vivenciar em conjunto uma experiência que vira acontecimento, e que Francisco 

assinala, gera transformações nesses encontros na dança. Esta proposta atrai cada 

vez um número maior de dançarinos interessados em participar ainda que sem ter 

retribuição econômica, defendendo múltiplas razões mais próximas da possibilidade 

de experienciar o acontecimento do dançar coletivo na rua. 

                                                
10 [...] a partir de la nada, de la resistencia, de la calle, ponemos nuestro cuerpo sin esperar dinero, por eso es más 
libre. 
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Por outro lado, a proposta de JAM La Salvajería é organizada por um coletivo de 

três pessoas, independente de instituições tal como DANZAS CALLE, mas 

completamente auto-sustentada por seus participantes nas jornadas de improvisação 

semanais, pagando a sala e outros insumos para sustentar sua realização, mantendo-

se num lugar um tanto mais marginal da ideia de mercado e por isso mesmo mais 

invisibilizada, manifestando seu desejo de aprofundar e dar continuidade a esta 

maneira de realizar seus encontros de dança improvisada. Esta iniciativa se insere 

numa série de Jams que acontecem atualmente em Santiago de Chile, e que 

respondem com leves diferenças à mesma lógica da auto-sustentação. 

Em Salvador Bahia- Brasil, o Grupo X de Improvisação em Dança, com 

dezessete anos de pesquisa na área da dança propõe uma abordagem sobre 

problemáticas ligadas às Políticas de Acessibilidades, criando espaços para 

reflexões e discussões acerca das possibilidades do corpo enquanto construtor de 

conhecimentos. No período de 2015, o grupo realizou semanalmente ações 

chamadas Superfícies para improvisação onde na improvisação em Dança "levantam 

reflexões sobre as distintas possibilidades de relações que operam no corpo em 

contato com o outro e, de como se multiplicam as superfícies de interação corpo 

ambiente [numa] proposta que busca, em espaços diversos, experimentação de 

movimento que é pensado em sua relação espaço-temporal para criação de danças"11 

Funcionam alternando as dependências da Universidade Federal da Bahia, com 

espaços públicos e casas particulares para realizar suas práticas. O grupo vem sendo 

dirigido pela acadêmica da UFBA Fátima Daltro e conta com um grupo de 5 a 8 

pessoas com assistência frequente. O Grupo X de improvisação transita entre 

variados modos de financiamento, contando com as dependências da Escola de 

Dança da UFBA para encontros regulares, ocupando espaços particulares para as 

práticas e espetáculos, onde há cobrança de ingressos, e neste último período lançou 

a campanha Amigo X que será detalhada no capítulo 3. 

Finalmente observamos o trabalho proposto pela dançarina e pesquisadora 

francesa Marie Bardet em Buenos Aires Argentina, efetuado no Centro Cultural 

Espacio Ecléctico, organização independente que acolhe as diversas oficinas e 

seminários que são desenvolvidos por ela no ano, abordando cruzamentos entre 

                                                
11 Disponível em: < http://www.grupoxdeimprovisacao.blogspot.com.br > Acesso em: 22 abril  de 2015. 
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filosofia e dança na efetivação da dança improvisada, e que é sustentado pelo 

pagamento dos interessados em experimentar esta proposta. 

Cada grupo responde com um tipo de organização diferente segundo suas 

necessidades e seus contextos, mas que de modo geral compartilham um modo de 

fazer onde a independência se dá na realização das experiências que - uma vez tendo 

interessados,  garante a existência do espaço para a experienciacão. Há, portanto, 

uma correspondência entre interessados em praticar dança e a existência do espaço 

mantido com os recursos básicos, o que permite a geração de um sistema constituindo 

uma espécie de independência dentro do que se entende como independente, e 

abrindo as sessões para todos os interessados além dos profissionais da dança. 

Aprofundando na percepção dos artistas da dança na Argentina sobre as 

condições para realizar um processo criativo no contexto de desenvolvimento 

econômico desse país, os coreógrafos e intérpretes Rhea Volij e Marcelo Isse 

Moyano, no documentário Danza contemporánea en Buenos Aires: Catorce 

reflexiones en torno al presente y al futuro (2011) referem-se ao processo indicando 

que:  

 

A produção artística não deixa de ser uma produção que é vendível, 
que vender pode não ser uma palavra ruim, ou seja, a gente vende 
nossa arte e isso não é prostituição. São coisas que vão mudando e é 
real pois tem a ver com a dinâmica da sociedade e com a inserção da 
arte no capitalismo12 (VOLIJ, 2011) (trad. nossa). 
 

E ainda: 
 

Produzir uma obra que não esteja vinculada necessariamente com o 
âmbito comercial e que tenha termos de intercâmbio dessa índole é 
muito difícil. Tem alguns subsídios, tem uns apoios, tem umas bolsas 
embora na realidade acabam sendo como esmolas a nossa produção 
porque com a quantidade de dinheiro que entregam algumas 
instituições como apoio não pode-se fazer absolutamente nada, é um 
ridículo absoluto13 (PATTIN, 2011) (trad. nossa).  

 
                                                
12 La producción artística no deja de ser una producción que es vendible, que vender puede no ser una mala 
palabra, o sea uno vende su arte también y eso no es prostituirse. Son cosas que van cambiando y es algo que es 
real porque tiene que ver con la dinámica de la sociedad y con la inserción también del arte dentro del 
capitalismo. 
13 Producir una obra que no esté vinculada necesariamente con el ámbito comercial y que tenga términos de 
intercambio de esa índole es muy difícil. Hay unos subsidios, hay unos apoyos, hay unas becas pero en realidad 
terminan siendo como limosnas a nuestra producción porque con el monto de dinero que dan algunas 
instituciones como apoyo no se puede hacer absolutamente nada, es como una ridiculez absoluta. 
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Na diversidade de posturas, e sem ser o nosso afã fazer um juízo sobre as 

opções de cada artista, a maioria dos consultados e citados aqui evidenciam nas suas 

falas que existe um certo incômodo, como se alguma coisa nesse funcionamento não 

encaixasse direito com as práticas artísticas da dança, e fossem estas as que estão 

permanentemente tentando se adaptar a um fluxo do mercado que dá visibilidade e 

sustentabilidade ao trabalho do artista de dança, chegando a extremos como o 

manifestado pela Plataforma de Artes Escénicas do Chile que denuncia que “ao não 

existir políticas de fomento sistemático são os mesmos artistas os que subvencionam 

as artes cênicas do país”14 (trad. nossa) 

Com a profissionalização do artista de dança, e ainda antes disso mais 

aumentado com esse fenômeno, o fazer dança e seu entendimento como trabalho é 

difuso e desigual, tendo práticas reconhecidas sem maiores problemas nesta 

categoria como dar aulas de dança e ser intérprete numa companhia ou ballet oficial. 

Porem, outros fazeres como a criação em geral- de obra e a improvisação como 

prática que é nosso foco de interesse, quanto a pesquisa em dança essencialmente 

prático-teórica, parecem não ter um espaço de valoração dentro da sociedade 

contemporânea de economia capitalista, fato que se vê refletido pela falta de apoio do 

Estado para seu desenvolvimento sistemático e sustentável. 

Para aproximarmos melhor do que seria o trabalho em dança, e baseados na 

descrição que já revisamos sobre o que consideramos ser um profissional da dança, 

podemos iniciar falando sobre a ideia de que o trabalho é o nome da atividade humana 

fundamental, uma ocupação para a qual se destina uma parte importante do tempo e 

que tem entre suas dimensões a econômica e a social. No contexto exposto 

anteriormente, podemos reconhecer a dificuldade da realização sustentável de uma 

prática de dança que pense na experiência e nos encontros humanos como razão de 

existência, tendo como finalidade um tipo de intercâmbio de saberes e o alcance de 

uma experiência comum na dança. Percebe-se também que a ideia do que é 

comercial, a arte como algo vendível, e a produção de dança, são termos sensíveis 

para a área e influenciam o tipo e fazer e os discursos articulados ao redor destas 

problemáticas. Mariela Queraltó, da Dirección de Danza da Argentina dependente da 

Dirección de Teatro y Danza da Secretaria de Cultura de la Nación, acrescenta: 

                                                
14Al no existir políticas de fomento sistemático son los mismos artistas los que subvencionan a las artes escénicas 
en el país. 
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[...] os artistas deste meio devem se conscientizar do fato de serem  
trabalhadores, e como tais têm direitos laborais inalienáveis. São 
trabalhadores porque  criam sentido no universo cultural, por isso, 
devem ser respeitados e considerados. Gera-me raiva que aos artistas 
do movimento geralmente se lhes ofereça uma sala de ensaio, mas 
também de graça se converta seu trabalho15 (QUERALTÓ, 2011) 
(trad. nossa). 

 

Tomando como referência Jacques Rancière no seu livro A partilha do sensível 

(2005), entendemos que as práticas artísticas longe de constituírem-se numa exceção 

às outras práticas, inserem-se nas especificidades dos circuitos econômicos como 

parte da “fábrica do sensível”, entendida esta como a “constituição de um sensível 

comum [...] pelo entrelaçamento de uma pluralidade das atividades humanas” 

(RANCIÈRE, 2005, p, 63), e onde a partilha desse sensível seria a “distribuição 

polêmica das maneiras de ser e das ocupações num espaço de possíveis” 

(RANCIÈRE, 2005, p, 63).  

Segundo Rancière, a prática artística teria a possibilidade de fazer uma re-

partilha do sensível visibilizando o seu fazer e seus ciclos de “produção, reprodução 

e submissão”, reconfigurando o mapa do sensível onde o trabalhador está 

impossibilitado de fazer uma outra coisa por falta de tempo, sendo o fazer artístico na 

sua especificidade, duplo, conquanto o artista faz duas coisas ao mesmo tempo 

ampliando o campo do trabalho entendido como o “encerramento do trabalhador no 

espaço-tempo privado de sua ocupação” (RANCIÈRE, 2005, p, 65) e acrescentando 

uma visibilidade para a cena do comum. Assim, as práticas de improvisação coletiva 

em dança são difusas nessa relação do que se entende por trabalho em dança e 

particularmente em relação ao processo de produção, apontando para o comum, 

“confundindo a funcionalidade” e traçando novas relações entre os modos do fazer 

dança e os modos do ser: profissional, produtivo, artista, criador, cidadão. 

Pode ser que a dança coletiva improvisada se emancipe desta concepção de 

trabalho e transgrida um único lugar de atuação, tanto nas iniciativas que se mantêm 

em recintos privados abrindo às pessoas a possibilidade de participação, como nas 

que acontecem em espaços públicos. É interessante ainda ressaltar, que nosso 

interesse seja principalmente o fazer das práticas de improvisação dos profissionais 

                                                
15 “[...] los artistas de este medio deben concientizarse de que son trabajadores, y como tales tienen derechos 
laborales inalienables. Son trabajadores porque crean sentido en el universo cultural y, por lo tanto, deben ser 
respetados y considerados. Me da bronca que a los artistas del movimiento se les suele ofrecer una sala de 
ensayo, pero también gratis se vuelve su trabajo”. Disponível em: <www.revistacabal.coop/siga-el-baile > 
Acesso em: 13 de maio de 2015. 
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da dança, e que geralmente os espaços para estas práticas são abertos para a 

comunidade e nutrem-se da variedade e multiplicidade de realidades diversas, num 

intento de incorporação deste fazer ao quotidiano não só dos profissionais mas 

também das pessoas que no âmbito laboral se dedicam a outros ofícios.  A prática da 

dança e suas experiências, particularmente aquelas que acontecem na improvisação 

coletiva, pode gerar tipos de relacionamentos que põem em crise o poder do mercado 

das artes a respeito do que deve ou vale a pena ser feito no âmbito da dança, não 

somente baseado na obtenção de um produto comercializável, ou do número de 

beneficiários de cada atividade, mas como uma maneira particular de convivência 

criativa.  

Se entendemos que o valor do trabalho artístico não pode só ser traduzido numa 

suposta equivalência com o preço no mercado, particularmente aquele fazer que 

pesquisa e explora na experimentação e criação - como aconteceria com a 

improvisação em dança - como poderia ser referido esse valor? Temos instalado no 

quotidiano do fazer dança no âmbito profissional uma relação desigual, onde para um 

árduo e estendido trabalho de criação e experimentação em dança a retribuição é 

mínima, desvalorizando sistematicamente as práticas num sistema baseado no 

modelo dos fundos concursáveis e de editais, onde quanto menos dinheiro em 

honorários é pedido mais possibilidades existem de obtê-lo, entrando num círculo de 

sobrevivência e competitividade entre os próprios artistas, principalmente entre 

aqueles que trabalham de forma independente de instituições públicas ou privadas.  

Pensando neste modo de fazer dança inserido no modelo capitalista, desde a 

proposta marxista, poder-se-ia entender que o artista produz valor no processo 

mesmo do trabalho, o qual é traduzido em mercadoria só quando esse processo é 

materializado num produto: "[...] quem graças a seu produto satisfaz suas próprias 

necessidades, cria sem dúvida valor de uso mas em nenhum caso mercadoria"16 

(MARX apud DURÁN, 2012, p. 208) (trad. nossa), e onde o artista produz arte como 

atividade da sua própria natureza, não tendo essa esfera imediata de produção um 

"preço" no mercado, e só obtendo-o depois que convertido em produto ou mercadoria, 

nunca exprimindo diretamente o trabalho da criação.  

                                                
16 [...] quien gracias a su producto satisface sus propias necesidades, crea sin duda valor de uso pero en ningún 
caso mercancía.  
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Existe uma corrente de pensamento em crescimento que concebe às 

companhias ou agrupações de dança como empresas pequenas, regidas por uma 

visão e estrutura empresarial que oferece serviços culturais, aplicando-se a 

mercadotecnia e tendo como ideal que estas iniciativas se integrem da melhor 

maneira ao funcionamento macro da economia do pais. Esta maneira de entender o 

fazer dança no âmbito profissional, somente seria aplicável se o processo de produção 

caminhasse para a obtenção do produto na proposta interdependente de Marx entre 

produção e circulação no mercado capitalista; nesse entendido: que acontece 

naqueles casos/práticas em que o artista não pensa em vender um produto, nem 

sequer em produzir um valor, mas sim no fazer arte como o processo de "efetuação 

material" como valor em si mesmo? 

Parece não existir interesse de parte da maioria dos Estados da América latina 

de incorporar nas suas políticas um apoio consolidado para práticas como a dança, 

particularmente para aquelas que pesquisam, educam e exploram novas 

possibilidades de relacionamentos como seria a improvisação coletiva. Se na lógica 

visitada a articulação entre o sistema político e o econômico a que cria um entremeado 

de produção que “orienta” as práticas artísticas e culturais a serem realizadas, e esta  

gera hábitos de consumo que definem um público potencial para as artes entre elas a 

dança com suas múltiplas manifestações, poderíamos pensar que a falta de condições 

que garantam a sustentabilidade das práticas artísticas e até a demanda de parte da 

cidadania ou dos profissionais sobre esse fazer, tem sua base na invisibilização delas 

pelo sistema político-econômico, podendo vir daí a fala de "resistência" e 

"sobrevivência" recorrentes entre os praticantes de improvisação em dança. 

Tentamos localizar a dissonância. Sabemos que as práticas artísticas, como 

todos os fazeres, encontram-se relacionados com o sistema capitalista do mercado 

que rege tanto Brasil quanto Chile e Argentina; mas particularmente as práticas de 

improvisação coletiva em dança observadas nesses lugares, não têm uma relação de 

interdependência com o mercado das artes, e em muitos dos casos, funcionam a 

margem dele. O primeiro pensamento foi que talvez se estivera propondo um tipo de 

modelo ou modo produtivo diferente do capitalista, onde o valor de uso fosse o central 

cobrindo aquela necessidade da natureza dos artistas de fazer arte. Depois de revisar 

a ideia de produtividade no modelo capitalista, parece-nos que não seria possível 

analisar a improvisação em dança (nos contextos revisados) na lógica da 

produtividade, da produção de dança, a qual teria em algum momento e de algum 
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modo que derivar na obtenção de um produto; e sim do fazer, do fazer que gera 

experiência, que abre o espaço-tempo para o acaso e o acontecimento, participando 

o profissional da dança das práticas coletivas de improvisação não como trabalhador, 

mas pela necessidade de se encontrar com outros, dançarinos ou não, num 

espaço/tempo destinado para isso, aportando para sua formação como profissional 

por ser sua área de atuação, mas num fazer que não responde em princípio a um 

objetivo fora do fazer dança com outros.  

Se pensarmos o fazer dança como um produzir dança, a experiência e o 

acontecimento surgidos nesse fazer teriam que ser entendidos como um produto 

possível de ser transformado em mercadoria com seu preço associado, ação que iria 

de encontro a natureza mesma da experiência como será aprofundada no capítulo II 

desta pesquisa, e da necessidade das pessoas de se encontrarem na dança como 

um ato de abertura para com outros. 

Agora, sabemos que coexistem realidades diversas nesse fazer dança 

improvisada; improvisa-se para produzir: material de movimento, conhecimento 

na/sobre dança, discurso, etc; improvisa-se para estar na dança com outros, se 

encontrar, compartilhar um tempo e um espaço, conversar; assim como se improvisa 

para improvisar, pelo gosto de se movimentar de maneira livre sobre alguma coisa ou 

com alguma coisa, entre múltiplas outras. Particularmente esta pesquisa centrará 

seus próximos capítulos na segunda possibilidade, a improvisação em dança como 

um fazer coletivo, onde o objetivo dos encontros é a convivência criativa e as 

experiências e acontecimentos nela, reconhecendo que dessas ações podem advir 

processos produtivos, mas que em princípio seriam diferentes dela também. 

 

2.1.2 Dança independente? 

O exercício com o qual se abre este capítulo da pesquisa, a caracterização do 

profissional da dança, procura posicioná-lo como trabalhador de uma determinada 

área (a dança) a respeito de um trabalho social mais geral na condição de assalariado 

e produtor de valor de algum tipo (DURÁN, 2012, p. 212). Paradoxalmente, o 

profissional da dança segundo o estudo citado de caracterização17, só em uma 

                                                
17 Catastro de la danza: perfiles en el campo nacional de la danza. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
2011. 
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porcentagem menor ao 50% trabalha com salário estável, declarando-se a outra parte 

como trabalhador independente:  

 

Figura 4 – Categoría ocupacional 

 
Fonte: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011, p. 10) 

 

Se relacionamos este dado com as porcentagens de profissionais que fazem 

dança contemporânea no Chile18, cifra onde acreditamos estão inclusas as práticas 

de improvisação, poderíamos inferir que uma parte importante dos profissionais que 

fazem regularmente improvisação em dança são trabalhadores independentes, fato 

que se confirma também pelo conhecimento direto da realidade dos três grupos de 

experimentação consultados, que sabemos realizam suas práticas sem financiamento 

permanente de instituições públicas ou privadas.   

O termo dança independente é um fenômeno que aparece (ou pelo menos é 

nomeado dessa maneira) na América Latina a partir da década dos 70’, e responde 

principalmente a um jeito de fazer que surge e/ou se desenvolve sem depender de 

uma única instituição pública ou privada, podendo autodeterminar suas linhas de 

trabalho auto-gerindo recursos para seu financiamento.  

No livro “Retrato de la Danza Independiente en Chile” (2010) de Lorena Hurtado 

e Gladys Alcaíno, há especificações com respeito a esta dança e o resgate de outras 

noções, recursos, consciências e formas de expressão, indicando como principal 

                                                
18 Ir a Gráfico 9, p. 7 
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característica diferenciadora dos modos mais convencionais de funcionamento, seu 

caráter de auto-gestão por sobre os conteúdos e formas que aborda (ALCAÍNO; 

HURTADO, 2010). Dentro do movimento da dança independente, surgem com força 

coletivos artísticos como uma “[...] maneira mais radical de subverter a tradicional 

organização hierarquizada do grupo de dança (promovendo) jeitos plurais de criar 

onde cada integrante pode propor ideias, consignas, modos criativos e ferramentas 

para a produção dançante”19 (MAXWELL, 2012. P. 5) (trad. nossa), abrindo um 

espaço de experimentação que acolhe de maneira mais igualitária as inquietudes de 

cada um dos seus integrantes, sejam eles permanentes ou ocasionais, e que promove 

a auto-gestão dos recursos financeiros para a sustentação das práticas artísticas com 

a autonomia ideológica que  traz implícito o não depender diretamente de uma 

instituição. A dança independente no seu desenvolvimento atual teria então dois 

aspectos característicos principais: “a liberdade criativa e a precariedade da produção 

entendida como uma relação custo/benefício a respeito das modalidades e 

implicações da produção oficial”20 (PRODANZA, 2010, p. 11).   

Nesse contexto do desenvolvimento da dança contemporânea, majoritariamente 

independente e transitando entre a estrutura de companhia, coletivo e projetos 

pessoais de cada artista, a condição laboral e as práticas artísticas possíveis de ser 

realizadas no âmbito profissional veem-se num conflito expressado pelos mesmos 

artistas21:  

 

Em algum ponto nunca podes profissionalizar-te, digamos... o tempo 
todo é errático22 (Gustavo Lesgart, 2011) (trad. nossa). 

 
Não existe nada mais dependente que ser independente. Justamente 
o ser independente tem toda uma coisa muito romântica, embora ao 
mesmo tempo este alerta para obter o dinheiro23 (Teresa Duggan, 
2011) (trad. nossa). 

 
Declaro-me independente porque realizo meus projetos livremente. 
Ser independente no nosso ambiente significa que além de ter 

                                                
19 Manera más radical de subvertir la tradicional organización jerarquizada del grupo de danza [promoviendo] 
maneras plurales de crear en que cada integrante puede proponer ideas, consignas, modos creativos e herramientas 
para la producción danzaria. 
20 [...]  libertad creativa y la precariedad de la producción entendida como una relación costo/beneficio respecto de 
las modalidades e implicancias de la producción oficial. 
21 No documentário "Danza contemporánea en buenos Aires: Catorce reflexiones en torno al presente y al futuro".  
Disponível em: < http://youtu.be/-xT3mvzyy0s> Acesso em: 13 de maio de 2015.  
22 En algún punto nunca podés profesionalizarte, digamos... es todo el tiempo errático 
23 No hay nada más dependiente que ser independiente. Como que justamente el ser independiente tiene toda una 
cosa muy romántica pero al mismo tiempo estar pendiente de que te den el dinero. 
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liberdade criativa temos a necessidade de gerir a busca de recursos 
econômicos que sustentem teu projeto, isso implica sermos nossos 
próprios gestores, fazendo a confecção dos nossos projetos e dando 
conta dos gastos para as distintas entidades subsidiárias. Ainda que 
não seja uma situação ideal, estamos acostumados a isso. No âmbito 
independente temos o campo mais aberto para experimentação. Os 
tempos dedicados aos processos criativos são mais extensos e 
custam mais, embora permita-nos testar várias arestas da criação. [...] 
Ao invés disso, no âmbito oficial, carregando o peso de levar uma 
dança para um público mais amplo, não se fazem buscas estéticas da 
linguagem ou dramaturgia por fora dos cânones tradicionais. Ainda 
que este âmbito tenha mais recursos que a dança independente, ele 
se encontra obrigado a somar recursos e boas disposições para 
concluir um projeto [...] Aprendi a sobreviver nesse ambiente árido pela 
escassez de recursos econômicos, mas imensamente livre e ativo24 
(Gabriela Prado, 2011) (trad. nossa). 

 

Nas falas citadas, esses artistas da dança na Argentina evidenciam uma 

problemática entre o fazer do profissional da dança e seu estado de independente, 

situação laboral “errática” que segundo Gustavo Lesgart (2011) dificulta a 

profissionalização do artista, ainda que ele não explicite o que entende por 

profissional. Por enquanto Teresa Duggan faz o que parece ser uma provocação 

referindo que ser independente é a maior expressão da dependência na necessidade 

de "estar al pendiente"25 dos recursos, que ao não estariam garantidos pelo Estado 

ou instituições privadas, é preciso que sejam geridos constantemente. Gabriela Prado, 

numa declaração mais extensa, descreve o que me parece ser um sentir generalizado 

entre os artistas independentes: a liberdade criativa, dos tempos, temáticas e das 

abordagens artísticas, e um aprendizado transformado em costume (e necessidade) 

de gerir e produzir recursos e condições para sustentar esse trabalho não dependente 

ideologicamente de instituição alguma.  

Perante este conhecimento da realidade chilena e logo por ter me aproximado 

da realidade em Salvador Bahia e Buenos Aires na Argentina, a pergunta me parece 

                                                
24 Me declaro independiente porque realizo mis proyectos libremente. Ser independiente en nuestro ambiente 
significa que no sólo contás con la libertad creativa, sino que además necesitás gestionar la búsqueda de recursos 
económicos que soporten tu proyecto, esto implica ser nuestros propios gestores, confeccionando proyectos y 
rindiendo los gastos ante las distintas entidades subsidiarias. Aunque no es una situación ideal, estamos 
acostumbrados a ello. En el ámbito independiente, tenemos el campo más abierto hacia la experimentación. Los 
tiempos dedicados a los procesos creativos son largos y costosos, pero nos permiten jugar varias aristas de la 
creación. [...] En cambio, en el ámbito oficial, bajo el peso de llevar una danza para un público más amplio, no se 
realizan búsquedas estéticas de lenguaje o dramaturgia por fuera de los cánones tradicionales. Aunque este ámbito 
cuente con más recursos que la danza independiente, esta se ve obligada a sumar recursos y buenas voluntades 
para concluir un proyecto. [...] Aprendí a sobrevivir en ese ambiente árido por la escasez de recursos económicos, 
pero inmensamente libre y activo. 
25 Expressão no espanhol que se refere a um estado de constante alerta. 
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seria: quão independente é um coletivo ou companhia de dança se só tem como 

possibilidade de financiamento e portanto de subsistência os fundos concursáveis e 

editais oferecidos pelo governo? No Brasil, muitas agrupações artísticas dependem 

de editais para dar sustentabilidade a seu trabalho, existindo hoje uma diversificação 

de fontes de financiamento tanto públicas quanto privadas que permitem que cada 

projeto procure um viés financiável que esteja de acordo com as necessidades dele, 

em contraposição à realidade chilena onde muitas vezes o projeto deve ser adaptado 

ao perfil das iniciativas mais financiadas pelo Fondo Nacional de las Artes (Fondart) 

numa tentativa de garantir o mais possível sua obtenção, até que atualmente existem 

profissionais dedicados à formulação de projetos por estandardizar-se sua estrutura 

com o passar dos anos.  

Na Argentina é nos anos 90’ que surgem uma série de instâncias onde se pode 

gestionar recursos para sustentar projetos independentes: Fundación Antorchas, 

Fondo de las artes, Prodanza, entre outros, mas que geram paradoxalmente uma 

dependência permanente do fato de postular aos fundos, que geralmente são para 

iniciativas de curta e media duração, e que dificilmente financiam a totalidade do 

projeto, numa chamada "falsa democracia" que entrega menos dinheiro a uma maior 

quantidade de projetos, e que os artistas argentinos consideram a "administração da 

miséria"26 (PRODANZA, 2010, p. 29). 

Esse modelo de concurso permanente e de subsídios parciais, gera uma 

dinâmica contrária ao fazer coletivo: a competitividade se instala cada vez que os 

grupos solicitam financiamento, deixando a seu passo "ganhadores e perdedores" e 

aguçando a percepção da comunidade da dança somente a de um "[...] grupo de 

pessoas que têm em comum conseguir recursos para a produção artística27 

(PRODANZA, 2010, p. 13), sem considerar a potencialidade da associatividade e a 

colaboração. Este estado de alta competência seria o resultado de um aumento dos 

trabalhos artísticos (produção de obra) somado à falta de espaços e de recursos 

financeiros, constituindo um erro que, segundo a informação recopilada pela 

associação Prodanza em Argentina, provêm do entendimento por promoção da dança 

independente somente como os subsídios das obras, sem considerar os processos 

de pesquisa artística. 

                                                
26 Administración de la miseria (tradução nossa) 
27 [...] grupo de gente que tiene en común la consecución de recursos para la producción artística. 
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No sentido contrário, os Estados parecem independer cada vez mais das 

práticas artísticas, precarizando as condições dos processos criativos e de pesquisa 

e demandando do artista um trabalho que fora de não ser compensado na sua 

totalidade (gestão, produção, experimentação, criação de redes, etc.), não tem 

nenhuma garantia de ser sustentável no tempo, sem poder projetar fazeres que 

aprofundem questões próprias das disciplinas, e que colaborem com a instalação e 

consolidação da dança como área de conhecimento e como um direito dos cidadãos 

de ter acesso a experiências artísticas de qualidade de maneira permanente. Nas 

falas dos artistas da dança argentinos consultados por Prodanza, é evidente a 

demanda por um financiamento do Estado para as práticas artísticas que não são 

massivas nem rentáveis, sendo evidente que nenhuma instituição privada financiaria-

las [passando a ser] dever do Estado subsidiar a arte. É um direito que las pessoas 

têm.”28 (PRODANZA, 2010, p. 15, 26) (trad. nossa). 

Reconhece-se também de parte dos artistas uma problemática na relação entre 

a dança independente, sobretudo a que se autodenomina como contemporânea, e a 

sociedade em seu conjunto: o público dessa dança é majoritariamente a própria gente 

da dança, apresentando entre as razões o trabalho com temáticas e linguagens 

"difíceis" ou excessivamente abstratas, enfrentando-se assim a visão de "falta de 

cultura da dança" e o sentimento de que a dança como arte é "desvalorizada e 

desatendida pela sociedade" (PRODANZA, 2010, p. 14), com uma formação e 

exercício "burguês" dos dançarinos que deriva numa prática "elitista" e até 

"endogâmica" (PRODANZA, 2010, p. 22-23), ainda tendo um leque heterogêneo de 

propostas. 

Essa relação com a sociedade é um dos interesses que aparecem nas falas dos 

artistas consultados sobre as práticas de improvisação coletiva, numa necessidade 

de "democratizar" a dança, gerando:  

 

[...] um novo espaço de conhecimento para a dança, novas relações 
com o público com as pessoas que assistem dança, mais direta [...] é 
relacional, da vida, quotidiano; ou seja, é disciplinar porque é a dança, 
mas eu empurro a partir do que acontece, quase da amizade. É de 

                                                
28 [...] masivas ni rentables, siendo evidente que ningún privado financiaría [pasando a ser] deber del Estado 
subsidiar el arte. Es un derecho que las personas tienen. 
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encontro entre nós, de encontro com o público, com as pessoas29 
(BAGNARA, 2015)30 (trad. nossa).  

 

Camila Cavieres a respeito do projeto La Salvajería acrecenta:  

 

[...] a necessidade que nos impulsiona é abrir mais espaços de dança 
que os que tradicionalmente temos em Santiago, integrar mais gente, 
democratizar a prática da dança e ter um espaço semanal onde nos 
ver e compartilhar o que fazemos. Também surge do desejo de inovar, 
de ser criativo, de gerar um espaço estranho e diverso onde sempre 
passem coisas distintas31 (CAVIERES, 2015)32 (trad. nossa). 

 

Assim, a prática da dança improvisatória parece abrir um espaço para o encontro 

além de acontecer entre os profissionais da dança, ser também entre a comunidade 

em geral, podendo colocar em crise o lugar desse profissional somente como 

trabalhador, por ser um fazer onde se valoriza a diferença e a multiplicidade por sobre 

a formação técnica, e não ter afãs produtivistas no sentido comercial. 

Ainda existem casos onde a demanda e o interesse de parte deste grupo de 

profissionais da dança aumenta (como é nas DANZAS CALLE), mas continua sendo 

uma minoria dentro do universo dos profissionais da dança os que assistem e praticam 

dança improvisação em coletivo, situação que acredito, depois de revisar algumas das 

características do desenvolvimento da dança independente nos contextos já 

descritos, responde em parte ao modelo de industrialização da dança, onde o artista 

no seu lugar de trabalhador independente deve estar com a preocupação constante 

de manter duplamente o estado de produtividade na lógica mercantil das artes e 

sobrevivendo a falta de condições laborais que lhe permitam espaços e tempo para 

praticar de maneira mais livre uma dança que não implique diretamente ganância 

financeira. 

Esta realidade repercute em múltiplas esferas do desenvolvimento da dança 

como área de conhecimento, entre elas, a dificuldade de gerar e consolidar uma 

                                                
29 [...] nuevo espacio de conocimiento para la danza, nuevas relaciones con el público, con la gente que ve danza, 
más directa [...] es relacional, de la vida, cotidiano; o sea, es disciplinar porque es la danza, pero yo lo empujo 
desde lo que ocurre, casi que desde la amistad. Es de encuentro entre nosotros, de encuentro con el público, con la 
gente. 
30 Entrevista concedida á autora em 05 de abril de 2015. 
31 [...]la necesidad que nos impulsa es abrir más espacios de danza que los que tradicionalmente tenemos en 
Santiago, integrar a más gente, democratizar la práctica de la danza y tener un espacio semanal donde vernos y 
compartir lo que hacemos. También viene de las ganas de innovar, de ser creativos, de generar un espacio extraño 
y diverso donde siempre pasen cosas distintas. 
32 Entrevista concedida á autora em 29 de março de 2015. 
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comunidade da dança que se conheça, dialogue, e possa nesse intercâmbio gerar 

propostas de avanço colaborativo que respondam às necessidades do campo, tanto 

em si mesmo como na sua relação com o contexto social.  
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3      IMPROVISAÇÃO COLETIVA EM DANÇA 

 

Neste capítulo abordaremos a improvisação num lugar de trânsito permanente 

entre experiência pessoal, a de outros que vivenciam esta prática, e daqueles que já 

se aventuraram a escrever sobre ela, na tentativa de estabelecer uma conversação 

dinâmica entre estas múltiplas realidades que nos permita ter uma aproximação a 

mais, daquilo que acontece na improvisação em dança, e adotando uma abordagem 

que aspire não olhar para ela apenas como um objeto apreensível cognitivamente, 

mas como um acontecimento singular entre pessoas que decidem dançar juntas. 

Assim, estão aqui levadas em consideração as palavras ditas pelos praticantes 

de improvisação dos quatro grupos escolhidos, as referências teóricas da dança e da 

filosofia principalmente, e meu olhar como praticante e escritora deste estudo, com 

vistas a aproximarmo-nos da improvisação coletiva em dança e, nela encontrar as 

possibilidades que emergem nesse fazer dança com outro, onde a proximidade e o 

estabelecimento de uma relação particular se abre e enriquece as práticas de dança. 

Esta pesquisa aborda particularmente, modos de fazer improvisação 

considerados como coletivos por estarem associados a um tipo de organização 

interna que responderia a premissas similares com as implementadas no âmbito da 

gestão e sustentabilidade das iniciativas, promovendo jeitos plurais de criar 

conjuntamente explorando no fazer dança modos mais igualitários e horizontais de 

participação. O encontro é um dos fatores importante neste fazer de dança e como 

premissa de nos juntar para dançar e para o estabelecimento de conexões singulares 

que se desenvolvem e sustentam uma criação no momento, no decorrer da 

improvisação, com a valorização das particularidades das pessoas com as quais me 

relaciono e que podem gerar por sua vez um encontro dos participantes com eles 

mesmos.  

 

3.1 APROXIMAÇÃO COM A IMPROVISAÇÃO 

 

Diferentemente do que acontece com outras práticas de dança, o uso do termo 

improvisação é marcado por múltiplas possibilidades de identificação, uma vez que 

depende tanto do contexto onde acontece quanto do interesse das pessoas que a 

praticam, e que pela sua natureza não pré-determinada dificulta sua categorização. 

Porém, considero importante encontrar uma maneira particular de nos referir a este 
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fazer a partir das características específicas dos casos consultados, para definir um 

marco no qual se desenvolve esta aproximação particular com a improvisação neste 

estudo. 

A maioria dos praticantes nestes grupos entende a improvisação em dança 

descolada da ideia da técnica de dança como aquela série de movimentos dançados 

com diferentes níveis de codificação e assim reconhecíveis, apreendíveis e 

ensináveis; e identifica-se mais próxima de uma prática, um fazer que pode ser regular 

ou ocasional e onde a experiência se realça como a possibilidade de conhecer, 

assimilar e explorar um/num modo particular de fazer dança tão plural quanto pessoas 

praticam; embora possam distinguir-se certas diretrizes que orientam a prática coletiva 

de improvisação em dança e que lhe facilita a cada grupo se desenvolver a partir de 

parâmetros acordados entre os participantes.  

Teremos como referência para abordar o que se entende por maneiras de fazer   

a proposta do historiador e filósofo francês Michel de Certeau (1998) que as define 

como um esquema operacional onde se cria um jogo mediante a estratificação de 

funcionamentos diferentes e interferentes que consegue se desenvolver dentro de um 

sistema que lhe é imposto, mas onde cada um cria para si um espaço de pluralidade 

e criatividade (DE CERTEAU, 1998). Tal ideia entra em sintonia com este estudo 

depois de revisar o contexto mercadológico atual onde se expõem as práticas de 

improvisação junto a outras práticas dentro do que se entende como dança 

contemporânea, e onde tais práticas lidam permanentemente com os marcos de 

atuação impostos pelo sistema, de jeito criativo e diverso. Esses modos de fazer 

poderiam, no caso da improvisação coletiva em dança, reconhecer-se em dois 

aspectos centrais da sua prática:  

 

a) nos tipos de operações que lhe permitem ocorrer no meio do sistema do 

mercado das artes e da indústria cultural, onde as pessoas interessadas 

mediante estratégias de gestão, geram e mantêm um espaço de encontros 

regulares; 

b) o "como" do desenvolvimento mesmo da dança improvisada; o jeito aberto, 

atento, disposto e ativo do corpo para com os outros corpos na dança, onde se 

traçam novas possibilidades de relacionamentos e fazem surgir nessa 

particularidade movimentos imprevistos e novos. 
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No primeiro sentido exposto, é interessante voltar ao conceito de dança 

independente. Já revisamos que este termo de categorização é usado para nomear o 

conjunto de fazeres de dança que não dependem direta e unicamente de uma 

instituição pública ou privada para funcionar, e com isso possuem liberdade criativa e 

de circulação. Porém, nesta mesma revisão é evidente a grande dependência da 

dança contemporânea principalmente de subsídios e fundos concursáveis 

governamentais ou privados que acabam determinando linhas de ação, produção e 

até escolhas artísticas para corresponder com as diretrizes destas fontes de 

financiamento e garantir, dentro do possível, sua subsistência. A improvisação em 

dança inscrita nestas categorias de dança contemporânea e dança independente 

(impostas ou auto-impostas), parece gerar tipos de operações que igualmente 

respondem ao sistema mercadológico mas na tentativa de  desassociar-se dele, de 

acontecer na sua periferia, num funcionamento que igualmente é nomeado e 

cadastrado pelo sistema, mantendo a maioria das vezes uma relação ambígua ou 

mista, que pode não financiar sua existência mas nunca sendo completamente 

independente dele, ainda que em alguns casos se manifeste expressa e 

enfaticamente o interesse por conseguir a autonomia da auto-sustentação ideológica 

e financeira. 

O modo de fazer no segundo aspecto mencionado, está relacionado com a 

abertura para vivenciar conjuntamente uma experiência na dança, numa improvisação 

que vira acontecimento enquanto dinamiza e transforma nossos próprios modos de 

fazer ao entrar em contato com outros. Estes dois aspectos seriam interdependentes 

e inseparáveis para o entendimento da improvisação coletiva em dança nesta 

abordagem, sendo o primeiro aquele que contem e possibilita seu acontecer, e o 

segundo como o aspecto "intra-dançante", do que acontece na dança mesma, na 

experiência do dançar com outro; voltaremos sobre este ponto no final do capítulo. 

Entender a improvisação coletiva em dança como modos de fazer com 

características transversais e reconhecíveis, ao contrário de apagar as 

particularidades de cada relação na qual ela acontece, afirma esta realidade plural de 

praticar e experienciar a dança num sem fim de jeitos de fazer segundo pessoas que 

praticam e constroem relações dançadas na improvisação. Parte de nosso interesse 

nesta revisão é relevar algumas dessas maneiras de entender e abordar a prática, 

encontrando neste caminho tanto convergências quanto divergências que enriquecem 

este fazer e continuam abrindo possibilidades da sua criação constante. Justamente 
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aquela busca e abertura para a experiência na dança que é aqui apresentada como 

uma característica transversal na prática da improvisação coletiva em dança, é por 

sua vez provocadora da sua singularidade. 

Nesse caminho, a improvisação em dança entendida e efetuada 

majoritariamente como prática nos quatro casos consultados, remete-nos ao concreto 

das ações que se desdobram no tempo/espaço, neste caso junto a outros, e onde 

atentar - ter atenção - é uma das ações mais transversais e relevadas como 

importantes para improvisar coletivamente. É abrir os sentidos e a percepção gerando 

um modo de estar disposto a responder não no sentido dual da pergunta/resposta, 

mas como atividade em potência. Improvisação coletiva como um modo de fazer 

dança onde a confiança nos outros e no próprio fazer é necessária para lidar com o 

imprevisto, num aprender fazendo juntos que escapa à lógica das certezas muitas 

vezes fornecidas pelas técnicas de danças onde se aprende e ensina uma maneira 

de fazer para obter tal ou qual resultado esperado, enquanto na improvisação coletiva 

se relevaria a intuição e a abertura para o acaso e com isso as múltiplas possibilidades 

de fazer emergir, que não estaria determinada pela urgência da proposta ou da 

resposta, mas regulada pela espera, receptividade e reciprocidade, sem o desespero 

pelo saber ou pelo exercício de poder. 

Revisaremos em continuação, alguns aspectos do trabalho dos grupos: 

Extensiones del pen(s)ar (Argentina), DANZAS CALLE (Chile), La Salvajería (Chile), 

e Grupo X de improvisação (Brasil); fazendo apontamentos a partir das suas práticas 

sobre particularidades destes modos de fazer improvisação coletiva em dança.  

 

3.1.1 Extensiones del pe(n)sar 
Graças a um convênio entre Argentina e França, chegou em Buenos Aires há 

alguns anos a dançarina e pesquisadora francesa Marie Bardet iniciando um percurso 

de trabalho onde desenvolve, neste novo contexto latino-americano, seu trabalho de 

cruzamentos entre as práticas da filosofia e da dança, e no qual surge o projeto 

Extensiones del pen(sar) com atividades que já perduram por dois anos no Centro 

Cultural Espacio Ecléctico. 

Num entendimento que relaciona as naturezas das duas áreas (filosofia e dança) 

como diferentes, mas que se encontram numa articulação entre o ato de pensar e 

mover, Bardet desdobra uma proposta de improvisação como "uma inquietude [...] 
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uma experiência de ação real, de pensamento"33 (BARDET, 2012, p. 51) (trad. nossa). 

Na possibilidade de conhecer sua proposta é que fizemos parte do Seminário Sentir-

hacer, Mirar-decir em Buenos Aires no mês de julho (2015) onde ficou evidenciado 

em cada palavra, gesto e convite no trabalho, esse limiar permeável entre 

pensamentos da filosofia (de autores específicos como Badiou ou Nancy e dela 

mesma) e a efetuação da dança, num experimentar corporal de relações e realidades 

de peso, vibrações, trajetórias, e tendências entre outras múltiplas provocações.  

O trabalho de Bardet nos interessa neste estudo tanto pela abordagem particular 

do fazer dança improvisada enquanto a referentes e metodologias, quanto pelo lugar 

onde é proposto e impulsionado. Ele acontece num centro cultural independente, o 

Espacio Ecléctico, que Marie Bardet relata ter sido a equipe que abriu as portas para 

ela desenvolver seu trabalho de maneira livre, experimentando e  mantendo a 

diversificação do seu fazer em dança, tendo ali atividades desde lançamentos de 

livros, encontros de pesquisadores, seminários, jornadas de leitura, etc. Ela relata que, 

apesar de sua vasta formação no âmbito acadêmico (dois doutorados, um na 

Université Paris 8 e outro na Universidad de Buenos Aires), neste momento não 

possui vínculo direto com instituições acadêmicas, desenvolvendo seu trabalho em 

parceria com este centro cultural e gestando ali seus projetos artísticos e de pesquisa. 

O clima então do Espacio ecléctico é muito acolhedor, numa mistura com a 

proposta de Marie Bardet que facilita encontros entre as pessoas que vão improvisar 

na dança mesma. Pela fala de Marie que dirige as práticas, instalam-se como base 

da experimentação certas premissas que me parecem determinantes num modo de 

fazer que pode considerar-se coletivo e comum, e que seguem abaixo elencadas:  

 

a) escutar fazendo; 

b) atualização (sem possibilidade de checar); 

c) pe(n)sar como ação em movimento; 

d) acreditar (sem duvidar, como um saber sem saber, sem pressupor). Acreditar 

na ficção do que se faz. 

 

Compartilho em continuação alguns verbos tomados do trabalho específico 

dirigido por Marie Bardet no Espacio Ecléctico na Argentina em julho 2015, que foram 

                                                
33 [...] una inquietud [...] una experiencia de acción real, de pensamiento. 
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propostos por ela ou pelos participantes do Seminário de inverno "Espacialidad- 

sensación- composición entre filosofia y movimiento" num lugar que os praticantes 

reconhecem como mais concreto que o intento de adjetivar ou definir esta prática: 

 

Figura 5 – Termos presentes na prática de improvisação com Marie Bardet 

 
Fonte: Diário de bordo, arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Várias destas ações se encontram constantemente na ideia do que implica 

improvisar: escutar fazendo como estado de disponibilidade ativa; estar, associado 

à presença necessária, íntegra e alerta do improvisador; explorar sem pressupor e 

nisso a possibilidade de viver experiências fora do binômio certo/errado; confiar como 

desafio permanente na improvisação, confiar no fazer sem saber que me parece ser 

uma maneira de saber fazer que responde ao atualizar constante segundo as 

mudanças dos fatores envolvidos (tempo, espaço, energia...) e o assumir a 

incompatibilidade desse estar, com o desejo de comprovar ou checar que se faz o 

correto.  

Depreende-se daí uma das dificuldades da prática da improvisação coletiva em 

dança: em geral no sistema educativo formal público onde fomos ensinados a ter 

certezas, premiados por saber a resposta correta, impulsionados a impor nossas 

ideias sobre a dos demais, motivados permanentemente para ganhar, e essa 

competitividade se instala na dança tanto quanto nas outras áreas do fazer dificilmente 

compatível com esta abordagem particular do fazer dança, propondo um desafio 
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permanente para aqueles que decidem praticá-la. Frequentar um fazer que escapa a 

lógica da sobre-exposição e da produtividade na dança entendida como a obtenção 

de um produto comercializável, numa busca da experiência na criação e a 

sustentabilidade de espaços de improvisação coletiva junto à associatividade e a 

colaboratividade, parecem ser fundamentais e instalam uma base sobre a qual se 

desenvolvem esses projetos, determinando um tipo de convivência criativa que  

demanda deles novas maneiras tanto de gerir os recursos para dar projeção à prática, 

como no estabelecimento de relações deshierarquizadas e de escuta colaborativa no 

movimento/dança, e com isso problematizando o modo de fazer dança dentro do 

sistema capitalista e de mercado atual. 

Essas ações que trazemos como orientadoras para nossa aproximação do fazer 

improvisação em dança,  podem ser entendidas também como relações de sentido 

determinadas pelos seus próprios limites, no princípio pelo porque de seu movimento 

e no fim como o sentido que orienta-o e sustenta-o; no caso da improvisação coletiva 

em dança, o prazer de dançar e encontrar-se com outros na dança seria numa mesma 

vez princípio e fim da ação, da prática dançante; não o único, mas aquele que está 

geralmente presente neste fazer.   

 

Intertexto I 

Experiência e acontecimento 

 

Todo acontecimento é singular no sentido do seu decorrer num tempo único e 

irrepetível, e nessa perspectiva cada dança, seja improvisada ou não, pode-se 

constituir como tal. Porém, a possibilidade de ter uma experiência significativa que 

modifique-nos ou transforme-nos em alguma medida, pode ser ampliada ao gerar 

certas condições num fazer dança que aponte a esse objetivo, diferenciando-se do 

dançar para configurar ou compor uma peça para cena como espetáculo 

principalmente nessa busca final da sua ocorrência. A prática de improvisação coletiva 

concebida como uma instância para se encontrar na dança, distingue-se nesta 

abordagem inclusive daquelas peças de dança feitas a partir ou com componentes 

improvisatórios que sustentam sua criação no compartilhamento do trabalho com um 

público, interessando-nos particularmente aqui a ação de se juntar para dançar, tendo 

a convivência e o encontro no movimento como fim último. 
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Este modo de fazer dança aponta para uma busca de um tipo de relacionamento 

entre as pessoas que pode favorecer a emergência daquele “acontecimento singular”, 

e que está em direta relação com a experiência, entendendo esta última como aquilo 

que acontece ou mais especificamente nos acontece por precisar de um sujeito para 

existir, em sintonia com as reflexões propostas por Jorge Larrosa Bondía em textos 

como “La experiencia y sus lenguajes” (2004), ou “Notas sobre a experiência e o saber 

da experiência” (2002). Nelas, Bondía define experiência como “o modo de habitar o 

mundo de um ser que existe, de um ser que não tem outro ser, outra essência que 

sua própria existência: corporal, finita, encarnada, no tempo e o espaço, com outros” 

(BONDÍA, 2004, p. 5).  

Bondía (2002) propõe-nos na sua leitura varias palavras que podem ser chave 

para abordar a experiência na dança improvisatória, referindo-se à experiência como 

um modo de estar disponível, aberto e disposto para deixar que alguma coisa 

aconteça, e que estaria sempre relacionada com o mundo, com uma alteridade. A 

questão é que além da disposição, ocorra a possível incorporação de uma vivência 

como experiência, o que parece determinante para que esta se configure como tal, e 

possa ser reconhecida, elaborada, e até transmitida. Segundo a reflexão aqui em 

curso, a ideia de que experiência seria aquilo que nos passa, ficaria parcial porquanto 

não é alguma coisa que só nos atravessa ou nos acontece, mas que faz sentido em 

algum lugar da nossa existência, formando-nos ou transformando-nos ao longo da 

vida, precisando da prática da improvisação coletiva de um sujeito ativo-receptivo, 

propositivo-permeável, numa relação dinâmica e em trânsito permanente entre a 

própria singularidade e as outras singularidades que compõem o coletivo. 

Esse estado de receptividade é o que abriria a possibilidade para uma 

experiência acontecer. Neste caso, o dançarino na improvisação coletiva em dança, 

se expõe enquanto e ao mesmo tempo como o sujeito da experiência; não uma 

experiência isolada, mas compartilhada com outras pessoas e aberta para o mundo. 

Bondía (2002) refere-se ao sujeito da experiência como passional, receptivo e 

exposto, não sendo passivo, mas o explicita como um sujeito não ativo. Essa 

disposição do sujeito para o mundo, no caso da improvisação coletiva seria também 

e principalmente para com os outros, surgindo e desenvolvendo-se na relação o 

movimento/dança, que além de requerer ser receptivo e aberto tem que ser ativo não 

no sentido de proposta constante (não necessariamente de movimento incessante), 
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mas num querer estar com outro que precisa de vontade e pró-atividade para 

acontecer.  

Importa perceber não só aquilo que passa por nós, mas aquilo que procuramos 

nos aconteça nessa disposição e intercâmbio com outros, numa “experiência que é 

construída coletivamente e por conseguinte, compartilhada” (BENJAMIN apud 

ANDRADE, 2009, p. 252). No entendimento de experiência proposto por Walter 

Benjamin, a questão da experiência (Erfahrung) tem tratamento especial, 

distinguindo-se da vivência (Erlebnis), onde a primeira passaria a formar parte 

constitutiva da pessoalidade do sujeito tendo continuidade nela, enquanto a segunda 

teria um sentido que se reduz somente a sua própria duração sendo um tipo de 

experiência isolada que não agrega valor, pontuando o distanciamento entre as 

pessoas e as coisas e dificultando a apreensão da experiência, modificando a 

sensibilidade com que o indivíduo se relaciona com o mundo. A experiência na 

improvisação poderia modificar essa maneira sensível da pessoa se relacionar com o 

mundo, mas no sentido de aguçar aquela percepção numa sensibilização própria do 

estar com outros, e que ao acontecer no movimento improvisado possa constituir um 

tipo de experiência particular que pode transformar, modificar e atualizar nosso fazer 

em dança. 

Nos escritos de Benjamin (1987) e posteriormente nos de Giorgio Agamben 

(2008), encontramos uma postura sobre a experiência no século XX, que determinada 

principalmente pelas guerras mundiais e continuadas pelo modelo consumista atual 

imperante no mundo, impossibilitam a experiência. Benjamin escreveu em “O 

narrador”, referindo-se justamente ao desaparecimento dessa figura e a sua 

consequente perda da faculdade de intercambiar experiências: 

 

Uma das causas desse fenômeno é obvia: as ações da experiência 
estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor 
desapareça de tudo. [...] Com a guerra mundial tornou-se manifesto 
um processo que continua até hoje. No final da guerra, observou-se 
que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha não mais 
ricos e sim mais pobres em experiência comunicável [...] nunca houve 
experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência 
estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela 
inflação, a experiência do corpo pela guerra material, e a experiência 
ética pelos governantes (BENJAMIN, 1987, p. 198). 
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A partir desse fato, da primeira guerra mundial, Benjamin faz uma referência a 

uma queda contínua da experiência que lhe parecia indefinida, num viver experiências 

que não passavam a formar parte constitutiva da pessoalidade do sujeito, vivências 

sem continuidade que ficavam externas à pessoa (BENJAMIN, 1987). Agamben, 

aprofunda essa ideia no livro “Infância e história” (2008), particularmente no “Ensaio 

sobre a destruição da experiência”, onde já no começo do prólogo “ela não é mais 

algo que ainda nos seja dado fazer” (AGAMBEN,2008, p, 21) numa expropriação da 

experiência do homem contemporâneo, onde depois de citar o mesmo parágrafo de 

Benjamin que acabamos de trazer aqui, acrescenta que:  

 

Hoje sabemos que, para a destruição da experiência, uma catástrofe 
não é de modo algum necessária, e que a pacífica existência cotidiana 
em uma grande cidade é, para esse fim, perfeitamente suficiente. Pois 
o dia-a-dia do homem contemporâneo, não contêm quase nada que 
seja ainda traduzível em experiência [...] o homem moderno volta para 
a casa à noitinha, extenuado  por uma mixórdia de eventos [...] 
entretanto nenhum deles se tornou experiência (AGAMBEN,  2008. p, 
21-22). 
 
 

Ainda que esta análise seja num primeiro momento muito desoladora, sempre 

achamos um interstício de possibilidade na experiência, como se no final sempre 

existisse, ainda mínima, uma probabilidade dela acontecer. É este espaço que 

apontaremos nesta pesquisa, ainda que nosso esforço neste contexto tenha um som 

a ingenuidade: reconhecendo um contexto social e mercadológico desfavorável para 

a experiência em dança, mas acreditando que ela tem possibilidades de ser gerada 

na prática da improvisação coletiva, arriscando-nos nesse pensamento que Bondía 

refere como “pensar sobre terra queimada” (BONDÍA, 2004, p. 11); procurar a 

experiência em dança desse homem contemporâneo. 

Assim sendo, cabe-nos indagar como seria essa experiência que acontece na 

improvisação coletiva em dança? Quais são os possíveis modos dela acontecer na 

dança no quotidiano dos dançarinos profissionais em Santiago do Chile, Buenos Aires 

Argentina, e Salvador Bahia? "A experiência do outro como outro [...] é experiência da 

minha própria experiência suscitada pelo outro como limite. E então, possibilidade 

permanente de transgressão e conflito"34 (GIANNINI, 2007, p. 44) (trad. nossa). 

                                                
34 La experiencia del otro como otro [...] es experiencia de mi propia experiencia suscitada por el otro en cuanto 
límite. Y entonces, posibilidad permanente de transgresión y de conflicto. 
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Acrescentar-nos-ia essa experiência pelo outro (aquela possibilitada pela 

proximidade) também como extensão, problematização, e abertura de novos e 

imprevistos jeitos de resolução desde a contingência. 

Esse ato criativo singular que acontece no encontro de pessoas na improvisação 

em dança, estaria permeado pelo acaso transgressor que “rompe com as 

regularidades, inclusive com a temporalidade do sistema, já que apresenta-se como 

um hiato temporal” (BITTENCOURT, 2001, p.94), e que constituiria segundo Raquel 

Valente (2012) a possibilidade de re-aprender a estar na experiência; o dançar como 

um ato de dar forma ao tempo. 

Reconhecemos na improvisação coletiva uma relação com o tempo determinado 

pelo ato de estar com o outro na dança, fugindo da lógica de uso do tempo como 

elemento produtor de um objeto, mas numa experiência do tempo do possível, da 

abertura, onde o tempo não se perde ou se aproveita no sentido da produtividade 

mercantil, mas é valorizado na possibilidade de “estar” como algo que se procura e 

que determina as maneiras em que cada um experimenta esse “aqui e agora”. Um 

“estar” mais relacionado com “habitar” que com “ficar” no movimento reflexivo que 

reintegra o passado e o futuro no presente. 

Voltando a Benjamin para complementar essa ideia temporal, desta vez através 

da análise feita por Lissovsky (2005), a conjugação dos conteúdos de cada passado 

individual com os do passado coletivo no marco comum da memória seria o lugar onde  

acontece a reciprocidade temporal, convergindo o passado e o que aponta ao futuro 

num agora que só subsiste na confluência entre a interrupção e a fugacidade, num 

entrecruzamento de traços das memórias individual e coletiva (LISSOVSKY, 2005). 

Este lugar temporal se aproxima da ideia de acontecimento que Lissovsky desenvolve 

a partir das propostas de Benjamin, sendo aquilo que se desprende da 

homogeneidade, do contínuo; o “relâmpago” sendo a memória o céu onde ele 

relampeja (LISSOVSKY, 2005), latência do passado no presente sendo o 

acontecimento não o que fica de um passado consumado, mas “aquilo que do 

passado se desprende e solta em direção ao futuro” (LISSOVSKY, 2005, p. 6). 

Com isso não quero dizer que exista um uso do tempo “correto” ou “adequado” 

para a improvisação, mas sim que se o objetivo dele é estar em contato com o outro, 

vai depender diretamente da atenção, receptividade e proposição que cada dançarino 

tenha para com essa(s) pessoa(s), valorizando a particularidade de cada uma numa 
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tentativa de não estandardizar o fazer corporal resguardando a “realidade” temporal 

dessa relação nesse momento específico.  

 

3.1.2 Danzas calle 

Nas práticas de improvisação de DANZAS CALLE, os dançarinos dirigidos pelo 

precursor do projeto Francisco Bagnara, trabalham a partir das premissas de 

reconfigurar os espaços, geralmente de uso público, e nessa prática estabelecer 

relações com o lugar no qual se dança e com as outras pessoas que transitam e 

trabalham nele. Nestas experiências de dança, os corpos dançando habitam o espaço 

urbano e arquitetônico, aquele que geralmente passa por nós de modo inadvertido no 

seu uso utilitário. No trabalho de Bagnara, a rua adquire especial relevância, 

ultrapassando a sua essência de união entre dois pontos e lugar de trânsito, para ser 

explorado como o lugar do imprevisto por excelência.  

DANZAS CALLE transgrede a rotina dos transeuntes gerando inevitavelmente 

um deslocamento do olhar acostumado, tanto dos intérpretes quanto de quem passa 

pela rua nesse momento. Dança improvisada que existe em relação ao contexto; 

dança contextual que emerge do reconhecimento das particularidades e sugestões 

que o espaço faz para o dançarino, tendo ele que decidir constantemente como 

responder a essa série de estímulos sem se ver "atropelado" pela sua multiplicidade 

de possibilidades; o dançarino se abre a experiência do espaço público numa 

experiência de lidar com o imprevisto onde, no modo de fazer essa dança, descobre 

e desenvolve táticas para estabelecer e manter essa relação de movimento em 

diálogo com o entorno. 

As relações que se estabelecem nestas danças veem-se determinadas neste 

caso pela particularidade do contexto urbano em que acontece cada uma, 

valorizando-se a multiplicidade de possibilidades que surgem desde cada intérprete, 

nos encontros entre eles, e deles com os espaços diversos. DANZAS CALLE desde 

seu início em março de 2011,  vem desenvolvendo improvisações que respondem e 

se relacionam com o momento social, as vontades e interesses dos intérpretes 

convocados, inclusive as características de determinado grupo de dançarinos, 

surgindo experiências que vão desde a presença nas manifestações nas ruas de 

Santiago do Chile (as DANZAS PROTESTA), até as explorações em espaços públicos 

com animais (Las bestias en el mundo), e as danças nas ruas de intérpretes grávidas 

(as DANZAS MADRE), entre outras; construindo-se no tempo uma proposta que se 
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modifica mas mantém seu interesse pela reconfiguração do espaço na prática da 

improvisação.  

Quem não pensou na possibilidade de se encontrar com alguém, querido ou não, 

ao passar por aquela praça ou cruzar essa esquina mais uma vez? Dançar nesse 

território aberto, na rua como aquele caminho que é "testemunho indesmentível do 

início da história humana como procura do outro [...] essencialmente como procura do 

Outro. Esta última busca que não está na ordem do procurado visando uma outra 

coisa, mas como finalidade em si mesma"35 (GIANNINI, 2007, p. 24) (trad.nossa). Dar 

à dança uma nova possibilidade de habitar esse espaço que é por natureza de 

trânsito, possibilitando encontros entre dançarinos e entre eles e o transeunte, 

colocando em jogo suas memórias e as múltiplas experiências que ele tem na rua, 

que pertence a todos e onde na proposta DANZAS CALLE, Bagnara e os outros 

intérpretes sentem que abrem ainda mais essa possibilidade de ser parte do acontecer 

no espaço público. 

 

Figura  6 – Prática  das DANZAS CALLE. Francisco Bagnara, Ninoska Valenzuela, 
Joaquin Leal; Avda. Libertador Bernardo O’Higgins, Santiago de Chile. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Francisco Bagnara 

 

 

                                                
35 [...] testimonio indesmentible del inicio de la historia humana como búsqueda del otro[...] esencialmente como 
búsqueda del Otro. Y esta última búsqueda no está en el orden de lo buscado en vistas de otra cosa sino como un 
fin en sí mismo. 
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Figura  7 – Prática  das DANZAS CALLE. Joaquín Leal, Estación Mapocho, Santiago 
de Chile 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Francisco Bagnara 

 

Intertexto II 

Proximidade: o entre  

 

Este modo de se relacionar entre pessoas na dança improvisada, possui um 

aspecto que pode ser considerado evidente mas que é determinante nesta abordagem 

coletiva da improvisação: o dançar como ato de encontro, numa proximidade com 

outro como experiência de coexistência. Esse lugar "entre" onde acontece uma dança 

que se constrói na relação, respondendo e colocando em valor às particularidades 

desse acontecimento. Importante ressaltar que esse Outro, pessoa no seu mais amplo 

entendimento, entende-se para esta abordagem como inobjetável, de impossível 

apreensão cognoscitiva, pessoas que dançam e entre as quais poderia se estabelecer 

na improvisação uma relação de escuta e respeito no movimento, de co-presença, 
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"sendo ante outro"36 (GIANNINI, 2007, p, 24)  (trad. nossa) que ao ser recíproco, é 

comunicação.  

Este encontro dançado seria aquele da interação, da troca de informações 

somato-sensoriais e até verbais onde se estabelecem intercâmbios numa proximidade 

"afetiva" que afeta direta e efetivamente o que o outro faz como ação. Improvisação 

na dança que acontece no encontro como caminho e fim em si mesmo, 

"essencialmente como procura do Outro"37 (GIANNINI, 2007, p. 24) (trad. nossa) e 

não em função de outra coisa. Reside aqui aquela lógica que refletimos no capítulo 

anterior, onde o fazer arte se afasta da ideia de produzir uma "outra coisa" que pode 

ser comercializada ou trocada como mercadoria, e respondendo à busca e 

desenvolvimento daquilo que é desejado por si mesmo, dedicando tempo e esforços 

a um fazer que é gratificante e que no caso dos dançarinos profissionais, mistura o 

campo do trabalho com um espaço livre que lida fundamentalmente com o prazer de 

dançar. A improvisação coletiva em dança poderia ser entendida como uma 

possibilidade de "bem-estar" e não poderia ser qualificada unicamente como uma 

ação "boa", termo que designa a uma coisa em relação ao um fim fora dela, 

considerando que a primeira remete àquilo que não é procurado em função de uma 

outra coisa e que gera no fazer um "estado da alma" (GIANNINI, 2007). 

No decorrer da dança improvisada, é possível observar um ato de comunicação 

entre as pessoas no movimento, o que vem confirmado pelos praticantes . Para o 

filósofo Humberto Giannini, “o fato de encontrar ao outro, de se encaminhar em 

direção a ele, de ser acolhido ou rejeitado nesse encontro; o fato de estabelecer um 

vínculo com ele, fugaz ou mais ou menos duradouro, é em todas suas possibilidades 

e intensidades uma ação comunicativa"38 (GIANNINI, 2007, p. 27) (trad. nossa). 

Seguindo esta postura, e sem ser nosso interesse aprofundar no fenômeno da 

comunicação como tal, a maioria dos praticantes de improvisação consultados nos 

grupos mencionados concordam na  ocorrência de uma comunicação no corpo entre 

aqueles que dançam juntos, e onde a improvisação acontece e se desenvolve de 

maneira mais satisfatória se as pessoas dançam conscientes desta possibilidade 

comunicativa. 

                                                
36 [...] siendo ante otro 
37 [...] escencialmente como búsqueda del Otro. 
38 El hecho de encontrar al otro, de encaminarse hacia él, de ser acogido o rechazado en ese encuentro;el hecho 
de establecer un vínculo con él, fugaz o más o menos duradero, es en todas sus posibilidades una acción 
comunicativa. 
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Implicar uma outra pessoa no enquanto do processo improvisacional, é torná-la 

parte da iniciativa na ação da dança, entendendo o poder do outro de decidir o grau 

desse implicar-se; a dança não consegue se manter sem resposta de algum tipo, que 

pode se desenvolver num conflito e numa dificuldade própria também do encontro 

humano, pois "a proximidade não consiste numa neutra relação espacial mas nesse 

mesmo estar exposto e no saber que se está exposto à iniciativa da ação alheia"39 

(GIANNINI, 2007, p. 92) (trad. nossa). Encontro não só como coincidência no mesmo 

espaço-tempo, mas como uma co-presença que pode facilitar novas conexões na 

descoberta dinâmica própria do corpo em  movimento, no desenvolvimento de uma 

dança relacional consciente de seu potencial criativo, não no afã de produzir uma 

dança, mas que ela aconteça de acordo com a realidade de cada relação particular, 

ainda se ela termine ou transite por lugares de incomunicação ou desencontro. 

  

3.1.3 La Salvajería 

Intrínseco ao ato de encontrar-se, temos o fato de entrar em contato com outra 

pessoa, termo que em si mesmo já remete a uma corrente de dança improvisação 

chamada de Contato improvisação40 e que têm seus inícios nas experimentações 

acontecidas nos EEUU nos anos 70'. Com o passar do tempo, esta prática que não 

foi transformada em técnica diferentemente de muitas outras experimentações da 

época, e foi acolhida e efetuada nos países da América Latina, tendo grande aceitação 

na Argentina e gerando iniciativas que se sustentam até hoje também no Chile. Tais 

práticas improvisacionais se dão em formato de acontecimentos que podem ser 

nomeados como JAM, e se definem como 

 

Espaços abertos que oferecerem a prática da dança Contato 
Improvisação (C.I) para a exploração individual e coletiva, através da 
linguagem corporal em diálogo com as forças físicas da natureza onde 
cada quem é sustentado e sustentador desta instância num contínuo 
movimento. O termo J.A.M. é uma abreviatura de "Jazz depois de meia 
noite" (Jazz After Midnight), ideia criada nos inícios do Jazz em Norte 
América, como código para acordar a sessão de improvisação entre 
determinados cúmplices, a Dança CI nomeia assim as sessões de 
práticas abertas41.  

 

                                                
39 La proximidad no consiste, pues, en una neutra relación espacial sino en este mismo estar expuesto y en el 
saber que se está expuesto a la iniciativa, de la acción ajena. 
40 Doravante, CI 
41 http://encuentro-ci.blogspot.com.br. Acesso em: 8 set. 2015 
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Nas jams de La Salvajería, criam-se oportunidades para os praticantes se 

encontrarem na dança e é aberta para pessoas sem experiência em dança onde 

podem experienciar esta descoberta do movimento que geralmente acontece no toque 

direto pele a pele, contudo mantendo-se a autonomia de regular as distâncias e ser 

ativo na tomada de decisões sobre com quem, quanto e como desejo dançar. Nos 

espaços de improvisação em Santiago do Chile, onde além de La Salvajería temos as 

JAM Naranja, UDLA e JAMaLón42 entre outras mais ocasionais, se observa nos 

improvisadores essa decisão de se expor a brincar/jogar/dançar no limiar da auto-

sustentação e do apoio no outro, a capacidade de ser responsável pelo próprio peso 

e do que o outro entrega e oferece para mim, a clareza de quanto posso/quero 

receber, e a abertura de perceber essas informações do outro. Além desses aspectos 

há ainda, a atenção ao espaço físico que está sendo compartilhado com o grupo, 

transformado em fazer coletivo por aspirar à consciência do co-habitar que respeite 

as múltiplas relações que se geram e desenvolvem no mesmo espaço, tanto na sala 

de prática quanto num espaço público ou aberto (rua, natureza, praça, etc.). Segue 

em continuação um quadro com algumas recomendações feitas pelos organizadores 

das Jams no Chile para "sobreviver harmonicamente tua primeira Jam"43: 

 

Figura 8 – Recomendações para as práticas de Dança Contato 

 
Fonte: Blog Encontro Internacional de Dança Contato e Improvisação 
(http://encuentro-ci.blogspot.cl/p/que-es-una-jam_19.html) 

                                                
42 http://encuentro-ci.blogspot.com.br. Visitado em 08 de setembro de 2015 
43 http://encuentro-ci.blogspot.com.br. Visitado em 07 de março de 2015 
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Figura 9 – Práticas La Salvajería. Francisca Crisóstomo e Paz Marín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Camila Cavieres 

 

Figura 10 – Práticas La Salvajería. Camila Cavieres e Javiera Sanhueza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal Camila Cavieres 
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Intertexto III 

O jogo mamífero. 

 

Os seres humanos são também mamíferos. Acostumados a entender e manter 

relação com a dança enquanto expressão artística que requer estudos especializados 

principalmente técnicos a nível corporal, pensar no mamífero na dança como aquele 

aspecto onde a intuição cobra relevância perante a razão, pode abrir uma alternativa 

a essa compreensão univocamente tecnicista da dança. A prática do contato 

improvisação convida seus participantes para um reconhecimento, exploração e 

aprofundamento nos movimentos surgidos no concreto de uma relação dançada em 

contato direto entre os corpos, pele a pele, onde todos os sentidos se veem 

comprometidos no desenvolvimento de cada encontro particular e irrepetível. O 

cheiro, a temperatura, a intensidade da respiração, as texturas, entre outros muitos 

fatores, são estímulos e indicadores constantes do caminho que percorre a dança em 

construção, sendo determinante a capacidade de cada praticante de reconhecer e se 

relacionar com e a partir desses estímulos sensoriais, em cada relação dançada. 

Neste fazer dança, as habilidades de escuta, atenção, e resposta no movimento 

dançado com outro são prioritárias para que ela possa acontecer no fluir da relação, 

numa feitura onde os instintos e a sensibilidade dos dançarinos recuperam um lugar 

de importância no imediato de cada movimento. Desenvolve-se assim um jogo de 

regulação, de permissão; uma tomada constante de decisões sobre quanto entrego e 

quanto recebo em cada relação particular. Esta regulação pode ser aprofundada 

seguindo a proposta de Humberto Maturana (2006): se nos olhamos seres humanos 

enquanto seres vivos, entendemos que experimentamos permanentes modificações 

na relação dinâmica com o meio, as quais são moduladas por cada pessoa assim 

como determinadas estruturalmente.  

Cada pessoa é em si mesma uma rede de interações na qual se desencadeiam 

mudanças particulares em cada situação dinâmica, neste caso no desenvolvimento 

de cada dança relacional, emergindo nessa troca de informações possibilidades 

múltiplas de criação, e onde as emoções constituem parte dessa experiência num 

“emocionar” como fluxo de câmbio; não como um estado estático e fixo, mas como 

um acionar corporal num marco referencial específico.  

Participar da dança coletiva como se fosse um jogo, uma série de ações e 

acontecimentos que são uma finalidade em si mesmas, não como competência ou 
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desafio, mas pelo prazer do fazer e estar com outros, permite recuperar nos adultos 

esse tempo que geralmente se entende como perda superada da infância, e que 

reativa habilidades de empatia e abertura para os outros tão necessários na 

convivência cotidiana. Parece também, que facilita para as pessoas uma aproximação 

à dança mais livre dessas “amarras” técnicas, permitindo-se um autodescobrimento 

na exploração conjunta.  

A improvisação coletiva em dança pode ser efetuada na relação concreta e 

presente do contato entre os corpos, a partir desse espaço que os conecta, que os 

contata, que se evidencia e trabalha na dança mas que também está presente em 

cada (con)vivência cotidiana. Ampliando esta noção ideias e propostas como “tocar 

com a mirada”44, ou reconhecer o ar que sai e entra desde, nos, e entre os corpos; 

olhar para os múltiplos jeitos existentes de entrar em contato devolve a liberdade 

sempre em jogo das práticas de CI.   

Finalmente...que relação existe alheia ao contato? 

 

3.1.4 A questão X 

No mesmo sentido do universo da emoção envolvido nestas relações de contato, 

a recuperação das tendências para a inclinação amorosa parte do nosso ser 

mamífero, gera um clima que sem ser (necessariamente) de complacência, 

(re)constrói confianças nos pares e na própria pessoa. 

 

Os seres humanos somos primatas bípedes amorosos e pertencemos 
a uma linhagem que se constitui na conservação transgeneracional 
[...] desde o conviver primário no amar. Nascemos amorosos, e se não 
procuramos argumentos racionais ou motivos emocionais para o 
contrário, transformamos o mundo em que vivemos num mundo 
amoroso45 (MATURANA, 2009, p. 146) (trad. nossa). 

 

O Grupo X de improvisação, no seu trabalho desenvolvido principalmente em 

Salvador da Bahia, Brasil, traz questões da improvisação em dança abrindo suas 

práticas a todas as pessoas interessadas em participar. Esse convite inclui (implícito 

nos trabalhos desenvolvidos pelos integrantes e explícito na prática mesma), àquelas 

                                                
44 Marie Bardet. Seminário “Sentir-hacer, mirar-decir entre filosofía y danza”. Buenos Aires, Julio de 2015. 
45 “Los seres humanos somos primates bípedos amorosos y pertenecemos a un linaje que se constituye en la 
conservación transgeneracional [...] desde el convivir primario en el amar. Nacemos amorosos, y si no buscamos 
argumentos racionales o motivos emocionales para lo contrario, transformamos el mundo en el que vivimos en 
un mundo amoroso.” 
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pessoas com capacidades diferentes. Falar de dança “inclusiva” abre uma porta a um 

acúmulo de pendências com a sociedade e para perguntas nem feitas ainda pela 

dança; neste caso, se não fosse pelo fato da discriminação e as dificuldades de 

acessibilidade não somente a nível da infraestrutura, mas também nas experiências 

artísticas, não existiria este destaque com  enfoque nesta pesquisa, e na consideração 

de que somos efetivamente todos diferentes com capacidades potencializadas ou 

minimizadas segundo a história de vida e o contexto de cada um.  

Que acontece nas práticas de improvisação quando partimos estabelecendo 

distância em vez de contato? Dançar nesse domínio do amar pressupõe “um fazer 

prévio a reflexão, valor ou sentimento, onde o outro surge como legítimo na 

convivência”  (MATURANA, 2009, p. 146), espaço que me parece favorável a uma 

exploração criativa ampla na liberdade que entrega a confiança. Essa legitimidade nos 

evita justificações, permitindo-nos obviar os porquês na improvisação que freiam ou 

pelo menos moderam o risco no estabelecimento de relações.  

A maioria dos grupos de improvisação coletiva pretende gerar um espaço de 

prática “horizontal”, tentando não estabelecer relações de poder nem no sentido de 

dominação nem na sobre valoração de capacidades particulares. Esta premissa 

evidência sua dificuldade na presença de uma pessoa com deficiência, enfrentados a 

esse “modelo estático [da dança inclusiva] destinado a obter ou reforçar a adesão ao 

entendimento de que o corpo apesar de deficiente o coitadinho dança” (DALTRO, F; 

OLIVEIRA, E; 2013, p. 102). Enfrentar a existência de estereótipos no interior da 

dança contemporânea é um desafio já desde seu reconhecimento, obrigando 

constantemente aos envolvidos retornar e procurar sua desconstrução na prática, e 

que não somente fique como uma vontade no discurso.  

 

Entender que a gente não ajuda a outro ou outra, que os outros 
aparecem perante a nós como um presente na confiança que surge 
do encontro no respeito mútuo nos libera da tentação da onipotência46 
(MATURANA, 2009, p. 290) (trad. nossa). 

 

Dançar/amar relegaria as aspirações individuais para dar lugar ao surgimento do 

acontecimento tal e como ocorre no momento, colocando cada participante sua 

vontade de estar com outro na dança e a partir daí deixar aberta a possibilidade de 

                                                
46 “Entender que uno no ayuda al otro o la otra, que los otros aparecen ante uno como un regalo en la confianza 
que surge del encuentro en mutuo respeto nos libera de la tentación de la omnipotencia [...].” 
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que cada decisão conjunta construa essa dança particular, desenvolvida num modo 

de fazer único. Esta observação nos permitiria ultrapassar as ideias do que está bem 

ou mal em cada improvisação, para dançar no bem-estar (ver Intertexto II). 

Decidir relacionarmos com outros na dança num momento de improvisação 

nessa disposição da abertura para a experiência, convida-nos deixar as certezas do 

que cremos que sabemos e que condiciona uma escuta nos parâmetros do que 

esperamos: quem é o outro, quanto pode fazer, que posso responder. 

 

Ao aparecer as expectativas aparecem as exigências de querer trocar 
com o outro, a outra, os outros, e eles desaparecem, se tornam 
invisíveis na relação, não amamos, [...] não estamos dançando com o 
outros, a outra, os outros, estamos nos escutando a nós mesmos 
travados na nossa verdade ou realidade numa dança íntima de 
coincidir ou rejeitar47 (MATURANA, 2009, p. 286) (trad.nossa). 
 
 

Figura 11 – Práticas do Grupo X de Improvisação. Edu O. Salvador BA, Brasil 

 

Fonte: Blog grupo X (http://grupoxdeimprovisacao.blogspot.cl). 

 

                                                
47 “Al aparecer las expectativas aparecen las exigencias de querer cambiar al otro, la otra, los otros, y estos 
desaparecen, se hacen invisibles en la relación, no los amamos [...] no estamos danzando con el otro, la otra, los 
otros, estamos escuchándonos a nosotros mismos atrapados en nuestra verdad o realidad en una danza íntima de 
coincidir o rechazar”. 
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Fugir do eficientismo na improvisação em dança e da homogeneização dos 

corpos, é uma alternativa na criação de possíveis relações amorosas (no sentido 

exposto), afastando a prática da improvisação da ideia de fazer uma boa dança, para 

uma criação na pluralidade de nos reconhecermos enquanto seres humanos únicos. 

 

Figura 12 – Práticas do Grupo X de Improvisação. Projeto Alvuras, 2012 

 
Fonte: Blog grupo X (http://grupoxdeimprovisacao.blogspot.cl). 
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4 CRIANDO DANÇAS NO LIMIAR 
 

No primeiro capítulo revisamos a problemática presente entre os profissionais da 

dança em relação aos modos de financiamento dos projetos e a consequente 

competitividade produto da concursabilidade constante da qual a maioria depende, 

gerando instabilidade e dificultando a projeção de iniciativas de dança que não 

respondam diretamente às lógicas do mercado, destacando-se para esta pesquisa 

particularmente as práticas de improvisação coletiva. No segundo capítulo nos 

aproximamos da improvisação coletiva em dança como práticas e modos de fazer 

diversos e múltiplos depreendendo de alguns casos observados, reflexões sobre 

algumas particularidades assim como características comuns a eles. Já neste terceiro 

capítulo e conclusivo, identificaremos algumas das alternativas de gestão e 

funcionamento que grupos de pessoas interessadas na prática da improvisação em 

dança que vem se desenvolvendo para dar sustentabilidade a seus encontros a 

margem do mercado e das lógicas de produção de arte. 

Para tanto, trazemos apreciações e reflexões dos próprios agentes da dança, 

daquelas pessoas que fazem acontecer as práticas de improvisação, e que vem aqui  

compartilhar suas experiências como dançarinos e profissionais da área, bem como 

apresentar outras realidades dentro da América Latina, refletindo principalmente 

sobre as implicações e contribuições do fazer improvisação para a área da dança nas 

condições atuais de demanda, financiamento e gestão, abordando principalmente as 

estratégias de sustentabilidade e a projeção destas práticas no meio profissional. 

Estas pessoas são protagonistas da questão apresentada nesta pesquisa, e nesse 

sentido geram um tecido de reflexões que no cruzamento entre as práticas realizadas 

e as condições de atuação profissional nos aproximem de um tipo de imagem coletiva 

desta realidade, não querendo unificar os depoimentos numa única conclusão, mas 

valorizando a particularidade da experiência de cada um caminhando junto a outros 

neste percurso do fazer dança nos contextos atuais. 

 

4.1 A EFETIVAÇÃO DA DANÇA NA CONVIVÊNCIA NELA  

 

A efetivação da dança no seu acontecer particularmente na improvisação 

coletiva, traz consigo uma convivência no mesmo fazer dança que abre perguntas 

nesta pesquisa sobre a importância para os próprios agentes da dança de se 
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encontrarem nesta prática, além da ideia de produção de obra e mais na valorização 

da experiência. Esta efetivação, indica o acontecer mesmo da dança no tempo 

presente, do encontro com outras pessoas que ocorre no processo do viver e conviver 

na prática da improvisação, como aquilo que possibilita a experiência e com ela um 

bem-estar nesse fazer. Na inseparabilidade desse fazer-experiência, descobrem-se 

novos modos de lidar com o imprevisto, gerando estratégias pessoais a partir da 

experiência coletiva, respeitando um tempo que não é o da produtividade do trabalho 

moderno embora mais próximo do tempo reflexivo, da conversação; num jeito de fazer 

onde não existe a perda de tempo, mas sim a abertura de um tempo do possível. 

Este acontecer da dança coletiva pode dar lugar a uma convivência como uma 

opção do modo em que uma pessoa decide compartilhar o espaço/tempo com outros, 

numa atitude/ação que facilite a circulação de ideias, sensações e propostas de 

diversas índoles, baseadas não na negação do outro mas na abertura para o 

surgimento de uma reflexão comum. Um fazer dança que pode se constituir como 

parte do quotidiano daqueles que praticam, parte do viver nesse bem-estar ao que 

nos referimos não centrado nas expectativas, mas que se desenvolve na relação 

imediata, sem procurar um fim fora da sua própria realização. Um suceder de 

presentes atravessados pela consciência da realidade, de permanecer nesse fluxo 

constante de estar com outro(s). Um trânsito entre a emergência da intuição e o estar 

na vontade do conviver. 

Efetivação no suceder do viver cada dança com um outro que se configura como 

legítimo na confiança, recuperando aquela confiança que está implícita na nossa 

estrutura e organização biológica de que seremos acolhidos, e que nos permitiria o 

conviver no conversar e no amar (MATURANA, DÁVILA, 2009) e neste caso, o 

dançar. Dançar como um ato de, nesse encontro com outro, conversar com ele. Esse 

“dar voltas com” próprio da raiz latina do termo, e que parece tão apropriado para nos 

referir a improvisação. O “entrejogo de escutar-sentir-refletir” na dança, que dá lugar 

a “relações colaborativas e co-inspirativas no mútuo respeito pelo outro ou a outra 

num estar no bem-estar, na vontade, no amar” (MATURANA, DÁVILA, 2009). 

 
É um trabalho de verificação, um ato; e esse ato consiste de modo 
singular no desenhar no chão um círculo que se abre no espiral; não 
que se fecha e contém um interior, mas um círculo que desenha o 
contorno de uma situação a partir da qual, fazendo a experiência desta 
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linha, percorrendo-a, pegar um fragmento do real nesta espiral48 
(BARDET, 2012, p. 69) (trad. nossa). 

 
Poder conviver na dança, e com isso compartilhar um tempo aberto de vontades 

e imaginários em movimento, facilita que na prática se configurem modos de fazer 

alternativos aos standars pré-estabelecidos pelo sistema de mercado, ou mesmo já 

conhecidos e comprovadas nos seus possíveis resultados pelo meio da dança 

profissional. Modos de fazer as danças mesmas, como também de propor 

funcionamentos internos nestes grupos humanos a partir das danças e/ou para um 

melhor acontecer delas, e com isso em alguns casos até certos indícios de modelos 

de gestão que marcam e evidenciam as posições políticas deste fazer. 

A improvisação coletiva em dança é um modo de fazer que facilita a emergência 

de múltiplos modos de fazer dança, gerados nas relações dançadas que se 

estabelecem com outros, e que ressalta o valor da experiência sensorial possível no 

encontro e o fator educativo dessa relação mais horizontal, de aprendizados mútuos 

na abertura para o imprevisto e a solução de “situações problema” que nela 

acontecem.  

 
A forma, ela também é a condição de estar acomodado, ela também 
é a condição de garantia de estabilidade, de contar com. E aí toda vez 
que isso dá passagem e desestabiliza ou cria insegurança, aí também 
tem os problemas que são gerados disso no convívio, na própria 
relação do trabalho. Então é uma coisa que dá vida mas ela também 
destrói assim [...] isso eu acho difícil porque não tem jeito de 
artificializar (SANTANA, 2013)49. 

 

Uma possibilidade de abrir espaço para desenvolver estratégias tanto 

colaborativas quanto de suficiência, onde na interdependência desta articulação entre 

as pessoas, a autonomia seja um valor relevante permitindo ao grupo ter um sentido 

de auto-responsabilidade e responsabilidade pelo conjunto. 

 

 

 

 

                                                
48 “Es un trabajo de verificación, un acto; y dicho acto consiste  de modo singular en trazar sobre el suelo un círculo 
que se abre en espiral; no que se cierra, y encierra un interior, sino un círculo que traza el contorno de una situación 
a partir de la cual, haciendo la experiencia de esta línea, recorriéndola, tomar un fragmento de lo regalen esta 
espiral”. 
49 Entrevista concedida á equipe “Danza Sur”. 
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4.2 MODOS DE FUNCIONAMENTO  

 
No corpo do dançarino, na sua relação com outros dançarinos, joga-
se uma aventura política [o compartilhar do território]50 (GODARD 
apud BARDET, 2012, pp., 71-72) (trad. nossa). 

 

A ação de conviver como uma decisão de querer compartilhar um espaço-tempo 

comum com outros através da prática da improvisação em dança, tem tornado 

exposta uma posição política das pessoas consultadas sobre estes modos de fazer 

dança e as estratégias que tem desenvolvido para sustentar suas práticas sem perder 

aquilo que valorizam como central: a efetivação da dança e o encontro entre pessoas 

na dança mesma. Assim, o fazer comum, colaborativo e associado é uma constante 

no funcionamento dessas iniciativas evidenciando o próprio acontecer dos encontros. 

Essa maneira coletiva e colaborativa de fazer, é contrária e muitas vezes desafiadora 

de um sistema que incorpora cada vez mais às práticas artísticas ao mercado 

capitalista, porque além de não ter como objetivo do fazer a obtenção de um produto 

comercializável como mercadoria, coloca em funcionamento uma rede onde o 

trabalho conjunto ocorre igualmente sem ter fins comerciais nem de lucro, mas para 

gerar e sustentar um espaço para que a experiência tenha lugar. 

Um espaço comum que definem como “horizontal” em contraposição às 

posições hierárquicas tanto de saber quanto de poder que tradicionalmente estão 

instaladas em espaços de dança institucionais: companhias de dança, universidades, 

academias, entre outras; e que em projetos de improvisação auto-geridos e auto-

sustentados equiparam o rol de responsabilidades na aprendizagem que acontece 

nas experiências de movimento. O conceito de democracia é reiterado também ao 

mencionar uma intenção de acesso universal as instâncias de experimentação da 

dança. 

 

Sustentamos um lugar e uma prática aberta, democrática, onde 
ninguém guia ninguém embora a dança emerge de todos os corpos 
por igual com um universo de diferenças, então estamos contribuindo 
com a criação de novas formas de fazer dança, não só desde uma 
aula formal ou desde a academia, mas auto-gerindo e pelo prazer de 
dançar, de mover-nos, de praticar e de nos encontrar, [...] tudo isto 
sem afãs performáticos, sem racionalizar a experiência [....] pelo único 
gosto da experiência sensorial e física [...] mas por sua vez é um 

                                                
50  En el cuerpo del bailarín, en su relación con los otros bailarines, se juega una aventura política (el compartir un 
territorio). 
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espaço educativo dentro dessa horizontalidade, porque praticando 
regularmente a dança evoluciona, transforma-se e dialoga no espaço 
comunicativo da dança [...]51 (CAVIERES, 2015 )52. 

 

Neste sentido é relevante que sejam iniciativas não institucionais mas propostas 

pessoais que se fazem coletivas - ainda que ocorram contidas por uma instituição -, 

permitindo uma certa autonomia nos modos em que cada grupo decida trabalhar e 

organizar-se. E no fato de ser comum, compartilhada, é que a experiência em dança 

possibilitaria a transformação da pessoa na vivência; no caminho desde o que se 

conhece para o espaço do risco do imprevisto. Existe uma troca e circulação de 

saberes no fazer coletivo num fluxo contínuo autodirigido pelos praticantes, que se 

regula internamente no desenvolvimento mesmo das danças ou da organização dos 

encontros. Saberes e conhecimentos não somente vinculados ao movimento 

“dançado”, mas deixando-se permear por palavras/propostas/ações da filosofia, das 

artes visuais, da arquitetura, entre muitas outras disciplinas e fazeres que dialogam, 

problematizam, provocam e enriquecem a prática da improvisação em dança, 

entendendo que esse corpo que dança é também aquele corpo que experimenta 

permanentemente estas outras informações e que portanto formam parte natural 

desse movimento relacional. 

Poderíamos então dizer que toda dança coletiva é por sua vez colaborativa, não 

num sentido positivista, mas pelo fato de que circulam saberes nesses processos de 

permanente criação e que de base existe uma vontade de fazer dança comum, 

construção de danças em colaboração, emergência das danças pela convivência 

criativa. 

 

4.2.1 Sentido de comunidade 

 

Fala-se então de democracia para esses corpos e essas danças, trata-
se na profundidade de colocar na palestra a deshierarquização neste 
projeto anunciado como democrático. Nestas ações comuns adotadas 
na dança [...] existe um deslocamento em vários sentidos, uma 

                                                
51 Sostuvimos un lugar y una práctica abierta, democrática, donde nadie guía a nadie pero la danza emerge de todos 
los cuerpos por igual con todo su universo de diferencias, entonces estamos contribuyendo a crear nuevas formas 
de hacer danza, ya no sólo desde la clase formal o desde la academia, sino auto-gestionado y por el puro gusto de 
bailar, de moverse, de practicar y de encontrarse, [...] todo esto sin afanes performáticos, sin racionalizar la 
experiência [....] por el puro gusto de la experiencia sensorial y física [...] pero a la vez sí es un espacio educativo 
dentro de esa horizontalidad, porque practicando regularmente la danza evoluciona, se transforma y dialoga dentro 
del espacio comunicativo de la danza [...]. 
52 Entrevista concedida á autora em 29/03/15 
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passagem que se faz, um com-partilhar como comunidade do com-
partilhar no sentido duplo do termo: pertencia ao mesmo mundo que 
somente pode se dizer na polêmica, reunião que só pode se fazer no 
combate53 (BARDET, 2012, p. 72) (trad. nossa). 

 

Neste ponto, parece-nos importante fazer um apanhado sobre a ideia de 

comunidade que surge no meio da dança, neste caso especialmente na vinculação 

com o fazer dança comum, e por ser um termo recorrente nas falas dos artistas 

consultados e citados. O conceito de comunidade geralmente provoca dissonância na 

área, variando muito entre os profissionais a compreensão do que implica, sua 

sensação de pertencimento ou não a ela e sua importância para a  área da dança. 

 

“Sinto-me parte de una quantidade de artistas da dança, isso sim, mas 
não sei se de uma comunidade”54 (SERVERA, 2011) (trad. nossa) 

 
“Vamos ver...pode chegar a estar agrupado, mas não, não sinto uma 
comunidade”55 (DUGGAN, 2011) (trad. nossa) 

 
“Não, comunidade não tem, não, comunidade não tem, comunidade não 
existe”56 (ISSE MOYANO, 2011) (trad. nossa) 

 

Para esta pesquisa, entendemos comunidade como um circuito fluido e móvel, 

(GARCIA, 1990) que se estrutura a partir de um senso de pertença a determinada 

coletividade (SPINELLI, 2006), sendo mais relevante a dimensão subjetiva do que a 

relação com um território específico, e onde pode se gerar uma “identidade 

comunitária” baseada na convivência, no trabalho comum. Pertencer a uma 

comunidade implica então primeiramente se identificar e sentir-se parte desse grupo 

particular, e nesse ser parte dele construí-lo constantemente junto a outros no 

compartilhamento das vivências. 

                                                
53 “Si se habla entonces de democracia para estos cuerpos y estas danzas, se trata en lo profundo de una puesta en 
juego de la desjerarquización en este proyecto anunciado como democrático. En estas acciones comunes adoptadas 
en la danza, existe un desplazamiento en varios sentidos, un pasaje que se hace, un compartir como comunidad 
del com-parir en el doble sentido del término: pertenencia al mismo mundo que solo puede decirse en la polémica, 
reunión que solo puede hacerse en el combate”. 
54 “Me siento parte sí de una cantidad de artistas de la danza, eso sí, pero no sé si de una comunidad”. No 
documentário "Danza contemporánea en buenos Aires: Catorce reflexiones en torno al presente y al futuro".  
Disponível em: < http://youtu.be/-xT3mvzyy0s> Acesso em: 13 de maio de 2015. 
55 “A ver...puede llegar a estar agrupado, pero no, no siento una comunidad”. No documentário "Danza 
contemporánea en buenos Aires: Catorce reflexiones en torno al presente y al futuro".  Disponível em: < 
http://youtu.be/-xT3mvzyy0s> Acesso em: 13 de maio de 2015. 
56 “No, comunidad no hay, no, comunidad no hay, comunidad no existe”. No documentário "Danza contemporánea 
en buenos Aires: Catorce reflexiones en torno al presente y al futuro".  Disponível em: < http://youtu.be/-
xT3mvzyy0s> Acesso em: 13 de maio de 2015. 
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A gente se interessa pelo trabalho do outro, a gente troca muita 
experiência, acho que isso fortalece nossa rede aqui em Salvador, a 
gente tem o apoio pelo menos eu sinto isso, não tem essa coisa, não 
tem uma competição vazia, não existe, pelo menos eu não consigo 
perceber dessa forma (OLIVEIRA, 2013)57. 

 

O funcionamento em rede na América Latina particularmente com a criação da 

Red Sudamericana de Danza (RSD) no ano 1999, instala desafios e consegue criar 

nexos e intercâmbios entre os países da região assim como internamente dentro de 

cada um deles, propondo uma “integração e colaboração entre diversos atores da 

dança e da cultura”, promovendo entre outras coisas uma articulação e organização 

do setor. São muitos os artistas que mencionam a RSD como uma plataforma que 

impulsionou fortemente a associatividade como modo de funcionamento entre os 

agentes da dança, e que nos parece contribui de maneira importante na promoção de 

um trabalho colaborativo. 

Uma das dificuldades relacionadas particularmente ao conceito de comunidade 

na dança, parece ser, o que se tende a pensar nela como uma imagem fixa de uma 

grande quantidade de pessoas que se relacionam necessariamente de forma 

harmônica e que se juntam periodicamente ao redor de temáticas comuns.  

 

Eu tenho a fantasia de que os outros, os que se comunicam, que 
trocam e sei lá, estão em outra parte. Que existem, que estão...não 
sei...que se juntam e têm grupos de pertencimento onde compartilham 
seus processos criativos e seus pensamentos. Penso: eu, não, mas 
eles seguramente estão em alguma parte58 (PATTIN, 2011) (trad. 
nossa). 

 

Pensar em uma comunidade da dança com as características descritas, afasta 

os artistas da realidade da sua existência. Longe da ideia de ser um grupo numeroso 

e homogêneo, podem-se reconhecer várias pequenas comunidades dentro da dança 

que efetivamente se juntam com certa periodicidade para compartilhar questões 

comuns, entre elas, os grupos de dança improvisação, que em concordância com a 

definição apresentada, é dinâmica na sua constituição e as metodologias na 

                                                
57 Entrevista concedida á equipe “Danza Sur”. 
58 Yo tengo la fantasía de que los otros, los que se comunican, que intercambian y  que se yo, están en otro lado. 
Que debe existir, que deben estar...no sé...que se juntan y tienen grupos de pertenencia en donde comparten sus 
procesos creativos y sus pensamientos. Digo: yo, no, pero ellos deben estar en algún lado. No documentário "Danza 
contemporánea en buenos Aires: Catorce reflexiones en torno al presente y al futuro".  Disponível em: < 
http://youtu.be/-xT3mvzyy0s> Acesso em: 13 de maio de 2015. 
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experimentação, mas que mantêm temáticas e interesses de base que convocam os 

praticantes nos diversos espaços e instâncias de encontro. 

Assim mesmo, a nível macro encontramos algumas propostas para entender 

como esses núcleos de comunidades conformam uma comunidade da dança de modo 

mais geral, entendida na sua diversidade e multiplicidade de propostas:  

 
Comunidade de artistas que contribuem para o desenvolvimento da 
sua disciplina [...] desde a criatividade que gera diversidade. [...] Grupo 
de pessoas que se une em relação a uma característica comum, a 
prática da arte da dança59 (SAN MARTIN, 2011, p. 181) (trad. nossa). 

 
Fazer dança entendendo o potencial do desenvolvimento da área ao trabalhar 

em comunidade, gera maiores possibilidades de fazer circular os conhecimentos e 

saberes próprios da área, que se atualizam, ampliam e aprofundam com cada nova 

prática em cada novo encontro. É desafio dos artistas da dança olhar para as 

dificuldades e os prejuízos associados a esta noção, e propor modos para impulsionar 

o avanço da nossa disciplina além da competitividade, e mais centrados na 

colaboração e trabalho comum. 

 
Existe um compartilhamento das situações, das demandas, das 
necessidades; mas existe também uma proatividade num sentido 
assim de como estabelecer estratégias que sejam comuns a todos, 
que possibilitem benefícios a todos [...] Como é que a gente pode criar 
um estrutura neste sistema em que a gente vive, que possibilite a 
nossa loucura (SANTIAGO, 2013)60. 

 

4.2.2 Mas do que independentes, interdependentes… 

 Ainda quando os grupos humanos que participam e fazem acontecer os 

encontros de improvisação mudam todo o tempo (mantendo-se constantes aqueles 

que os organizam e que são majoritariamente profissionais da área da dança), 

observa-se um funcionamento em rede que permite dar sustentação a este fazer, e 

que se bem ocorre no âmbito do que chamamos dança independente, acredito seja 

mais pertinente entendê-lo como interdependente. Observamos algumas 

características que sugerem esse tipo de relação: cada participante contribui para que 

a prática aconteça no fazer coletivo, e as organizações que contam com locais 

colocam-os a disposição e a um preço acessível para que as práticas possam ser  

                                                
59 Comunidad de artistas que contribuyen al desarrollo de su disciplina [...] desde la creatividad que genera 
diversidad. [...] Grupo de personas que se une en torno a una característica común, la práctica del arte de la danza. 
60 Entrevista concedida á equipe “Danza Sur”. 
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auto-sustentadas. Existe uma tendência dos praticantes mais assíduos a circular 

pelos espaços; gerando-se um modo de funcionamento que nessa articulação entre 

as pessoas e a logística, facilita o acontecer dos encontros. 

A compreensão de que todos dependemos de fatores externos a nós mesmos é 

uma ideia que toma força nestas práticas coletivas, onde as danças se constróem em 

relação ativa com um outro, tanto entre os praticantes quanto entre eles e seu entorno. 

Mas não só dependemos, também modificamos permanentemente aquilo que 

interage conosco. Essa mudança contínua e a necessidade do outro, parece-nos 

configurar uma interdependência na convivência que permite a criação de danças, a 

partir da autonomia mas que sustenta seu fazer na inter-relação. 

Não ser dependentes das instituições e contar com estratégias que na 

autogestão garantam a continuidade das práticas enquanto existam pessoas 

interessadas nestes modos de fazer dança, é uma das características transversais 

nos projetos observados, inclusive nos casos em que se recebe apoio institucional 

ocasional, tanto financeiro quanto de patrocínio. A interdependência presente no 

funcionamento a nível da gestão, no apoio entre as iniciativas tanto logístico quanto 

no movimento de pessoas entre elas, de intercâmbio de dados e estratégias de 

organização, e no compartilhamento de insumos e recursos para a ocorrência dos 

encontros, parece gerar modos de fazer múltiplos e adaptáveis à realidade de cada 

proposta, colaborativos e em rede. Uma rede que, por ser humana, é dinâmica e 

variável, mas que consegue manter um foco comum no encontro na dança que dá 

projeções de sustentabilidade aos projetos. Das pessoas para as pessoas. 

 

4.3 LINHAS DE GESTÃO  

 

No intercâmbio de apreciações com colegas da dança que praticam 

regularmente a improvisação coletiva, Camila Cavieres, dançarina e psicóloga 

chilena, abriu uma janela ao se referir ao projeto La Salvajería:  

 

É importante porque a ninguém lhe interessa [...] É importante porque 
para a gente é importante, e percebemos que no fazer foi relevante 
para muitas outras pessoas também, e assistiram regularmente 
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durante um ano e o espaço conseguiu se financiar durante esse 
tempo61 (CAVIERES, 2015)62. 

 

Temos um reconhecimento por parte de um grupo de profissionais da dança das 

suas próprias necessidades de manter práticas de improvisação em dança, e que 

valorizando esse fato se mobilizam e geram um espaço que tem aceitação de um 

grupo humano que assiste regularmente e possibilita que durante um ano a iniciativa 

seja auto-sustentada. Ainda que pareça simples, o fato de que os próprios artistas 

possam dialogar para visibilizar primeiro entre eles os interesses e as necessidades 

dentro das suas linhas de trabalho, é uma ação fundamental para que estas possam 

encontrar no intercâmbio de ideias, possibilidades de resolução. Muitos profissionais 

da dança reconhecem que temos uma série de demandas comuns mas que 

geralmente não se consegue avançar sobre elas, embora atualmente estejam 

acontecendo maiores instâncias de troca que são com certeza o passo inicial. 

É por isso que cobra relevância a ideia do trabalho em dança inserido no 

mercado produtivista, que consome o tempo sobretudo nesta chamada dança 

independente numa carreira de gerar obra, discurso, projeto, e que ilustra Andrea 

Severa: “é o tempo todo estar gerando, então gerar o próprio projeto, gerar nos juntar, 

gerar...é uma quantidade de energia que eu falo...”63 (SEVERA, 2011); porém a 

maioria dos artistas reconhece que “tem que ser a gente que se questione, não 

podemos esperar que venham respostas de fora”64 (PRADO, 2011). Uma das 

respostas desenvolvidas pelos grupos consultados aqui é uma auto-gestão feita em 

coletivo, impulsionada pelo grupo que trabalha articulado para cobrir as demandas de 

sustentar, sem depender exclusivamente de um apoio institucional, um projeto de 

práticas de improvisação de dança. 

No andar do fazer, de organizar encontros, de procurar salas compartilhadas, de 

pensar juntos sobre esses modos de funcionar que permitam o acontecimento das 

                                                
61 Es importante porque a nadie le importa [...] Es importante porque a nosotros nos importa y nos dimos cuenta 
que al hacerlo, a muchas personas les importó y asistieron regularmente durante un año y el espacio se financió 
durante ese tiempo. Entrevista concedida á autora em 29/03/15 
62 Entrevista concedida á autora em 29/03/15 
63 Es como que todo el tiempo estamos generando nosotros, entonces ya generar tu propio proyecto, generar 
juntarte con el otro, generar...es como una cantidad de energía que yo digo... No documentário "Danza 
contemporánea en buenos Aires: Catorce reflexiones en torno al presente y al futuro".  Disponível em: < 
http://youtu.be/-xT3mvzyy0s> Acesso em: 13 de maio de 2015. 
64 Tenemos que ser nosotros los que nos cuestionemos, no podemos esperar que vengan respuestas de afuera” No 
documentário "Danza contemporánea en buenos Aires: Catorce reflexiones en torno al presente y al futuro".  
Disponível em: < http://youtu.be/-xT3mvzyy0s> Acesso em: 13 de maio de 2015. 
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danças improvisadas é que emergem, a partir dessas necessidades, modelos de 

gestão que respondem as particularidades destas iniciativas. São os próprios artistas 

que, como geralmente na dança contemporânea na América Latina, procuram o 

financiamento, a infraestrutura, e os insumos necessários para levar adiante suas 

ideias criativas, e nesta busca de recursos para realizar improvisação é que se 

configuram algumas diretrizes de trabalho e gestão. 

Diferentemente daqueles que optam por solicitar fundos ao Estado ou empresas 

privadas, os artistas organizadores das práticas de dança improvisação desenham e 

implementam estratégias que permitam sustentar um projeto de improvisação no 

tempo, ainda que esses modos de fazer não consigam, nas situações revisadas, gerar 

estruturas que garantam a sustentabilidade além das pessoas que impulsionam cada 

ideia. Ainda que isso pareça uma debilidade, é concordante com a lógica do seu 

funcionamento: os projetos assim como as danças improvisadas deixam de existir se 

os interessados não fazem parte deles e procuram constantemente sua permanência.  

 
Estou sentindo a falta mesmo de uma instiga maior pela criação em 
dança menos aprisionada a esses mecanismos de financiamento 
[referindo-se aos editais na Bahia]. Algumas pessoas têm feito isso 
mas é muito difícil fazer, parece que a gente entrou num fluxo de 
produção que a gente não está conseguindo sair dela (TUPINIQUIM, 
2013)65. 

 

A sustentabilidade não é um alvo em si mesmo, mas uma característica surgida 

no andamento do projeto. De fato, nem o termo projeto é sempre muito apropriado, 

se bem tenha uma organização de ideias e preceitos em que estão baseadas as 

práticas, não é a projeção futura o mais relevante como seria sim a efetivação mesma 

da dança já referida. 

Sabemos também que nenhum dos casos aqui referidos são unívocos nem 

iguais uns com outros, têm alguns como DANZAS CALLE que tem financiamento 

misto, La Salvajería que não estava interessado em financiamento externo, o trabalho 

de Marie Bardet que trabalha permanentemente num centro cultural, e o Grupo X que 

circula entre a UFBA, espaços domésticos e a rua; mas parece que todos eles 

priorizam a dança do encontro, no presente sobre quaisquer projeção futura, e isso 

demarca um modo de entender e praticar a gestão.  

                                                
65 Entrevista concedida á equipe “Danza Sur”. 
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De onde ou como é que se sustenta então uma prática regular de improvisação, 

se não é diretamente dependente de um organismo ou instituição que a financie? 

Revisando os casos chilenos observamos que a autogestão baseada no desejo de 

um grupo de pessoas por juntar-se a dançar até agora tem sido suficiente como para 

sustentar práticas regulares. As condições em que estas acontecem são instáveis, o 

local muda segundo a disponibilidade e ao enfoque de que/quem organize e quiser 

dar para o encontro, e é em alguns casos de graça ou com aportes voluntários ou 

básicos para pagar os custos do aluguel ou comidas e hospedagem que se oferecem 

aos participantes. Assim, as pessoas que organizam encontros para dançar 

manifestam que gostariam de ter maior apoio financeiro, mas que é relevante para a 

prática a liberdade no fazer que é mais possível na ausência de instituições, podendo 

autodefinir seus tempos, suas metodologias e as temáticas abordadas na prática. 

No caso do trabalho proposto por Marie Bardet por exemplo, este acontece 

apoiado por um espaço cultural independente que por sua vez é autogestionado, sem 

depender do Estado ou empresas privadas, e que disponibiliza o local e uma rede de 

suporte comunicacional e de funcionamento para o trabalho da artista pesquisadora. 

É neste espaço onde ocorrem tanto os seminários intensivos e as práticas regulares 

de improvisação, quanto os lançamentos de livros e traduções, encontros de 

pesquisa, processos criativos, etc., gerando-se uma relação de colaboração entre a 

artista, os outros atores da comunidade, e como com o próprio centro cultural, situação 

que permite sustentar um trabalho fiel aos interesses de cada um dos envolvidos. 

O grupo X em Salvador Bahia, junto a suas práticas abertas e periódicas, realiza 

intervenções e funções tanto em espaços públicos quanto alguns espaços privados 

principalmente casas que se disponibilizam para ser intervindas. Implementaram um 

sistema de apoio chamado Amigo X, pensado como uma “estratégia de sobrevivência 

e manutenção de suas atividades artísticas”66, onde se convida a sociedade civil a 

fomentar a cultura e particularmente a dança contemporânea em Salvador com um 

aporte em dinheiro para o desenvolvimento da sua última criação, o qual é retribuído 

com um convite e um chá com os artistas. Se bem não constitua-se enquanto um 

modelo de gestão e financiamento, é uma primeira ação que surge na procura de 

novos modos de sustentar um trabalho fora das fórmulas institucionais, sobretudo pela  

 

                                                
66 http://grupoxdeimprovisacao.blogspot.cl. Visitado em 13 de junho 
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[...] falta de políticas culturais, pelos interesses econômicos e 
midiáticos e políticos mesmo, a gente anda sofrendo muito dessa 
descontinuidade das políticas, dessa não possibilidade de ter um 
trabalho continuado, garantido para se dedicar exclusivamente a isso. 
A gente vive uma eterna insegurança em relação a produção, a 
qualidade artística (OLIVEIRA, 2013)67. 

 

Gestão auto-sustentável, uma busca dos mencionados recursos pelos mesmos 

artistas, e que cubram os requerimentos básicos para dançar incluindo aqui os 

encontros para dançar na rua ou nos espaços públicos em geral que, igualmente, 

precisam pelo menos fazer circular a informação entre os interessados, busca que se 

bem dá garantias e liberdades, também restringe os tempos dedicados ao mesmo 

fazer dança que são destinados na criação de estratégias de auto-sustentabilidade.  

Podemos reconhecer uma homogeneização nos modos de gestão em dança ao 

responder ao modelo de produção proposto pelos editais, especialmente se as fontes 

de financiamento são pouco diversas e é principalmente o Estado quem propõe 

esquemas de realização, padronizando-se em diferentes medidas as propostas. 

Pensar e desenvolver novas linhas de gestão alternativas aos editais (não 

necessariamente excludentes) facilita a emergência de uma heterogeneidade nos 

fazeres, onde as estratégias de sustentabilidade, financiamento e organização são 

criadas a partir dos requerimentos da própria proposta. Este processo é enriquecedor 

para área entanto gera uma multiplicidade de abordagens possíveis e potência aos 

agentes da dança nos seus diversos papéis: 

 

É muito importante diversificar a prática nesse sentido [de cumprir 
diversos labores) para que depois funcionemos como comunidade da 
dança, sendo capazes de cobrir todas essas necessidades, como a 
nível de gestão, a nível de produção[...]68 (PEON-VEGA, 2013)69. 

 
 

Se relacionamos o fazer comum ou em comunidade com a necessidade de criar 

novos modos de gestão que se correspondam com os novos ou diversos modos de 

fazer dança, poderíamos pensar a ideia de autogestão comunitária como uma 

alternativa para as artes. Ainda este conceito é majoritariamente utilizado no campo 

da agricultura: 

                                                
67 Entrevista concedida á equipe “Danza Sur”. 
68 “Es súper importante diversificar la práctica en ese sentido para que luego funcionemos como comunidad de la 
danza que es capaz de cubrir todas esas necesidades, como a nivel de gestión, a nivel de producción [...]”. 
69 Entrevista concedida á equipe “Danza Sur”. 
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Processo mediante o qual se desenvolve a capacidade [...] de um 
grupo para identificar os interesses e as necessidades que lhes são 
próprias e que através de uma organização conseguem defendê-los 
exprimindo-los efetivamente na prática quotidiana, com base numa 
condução autônoma em coordenação com os interesses e ações de 
outros grupos70 (COLON apud CARRILLO, 2008, p. 22) (trad.nossa). 

 

É assim como, depois de um reconhecimento do contexto e suas 

particularidades, são os próprios artistas envolvidos na problemática os quais 

conseguem gerar alternativas de funcionamento numa mirada autónoma das práticas 

de dança “sem a dependência única e exclusiva do Estado benfeitor” (CARRILLO, 

2008. P, 9). Esta possibilidade não exime de responsabilidade ao Estado com respeito 

a seu rol como aquele que preserva, potencializa e impulsiona o desenvolvimento das 

artes e da cultura através das políticas públicas, dever que ressalta principalmente 

quando estas práticas de dança constituem parte do trabalho artístico e de pesquisa 

de profissionais da área. 

As práticas coletivas de improvisação como iniciativas fora dos esquemas 

institucionais, transitam no limiar das lógicas do mercado das artes; sem ter como 

objetivo principal comercializar um produto ou serviço, valorizam a experiência de 

movimento e o conviver nesses acontecimentos a margem de um sistema centralizado 

na troca monetária. Ao desenvolver seus fazeres baseados neste modo de entender 

as práticas, surgem e se vão desenhando nessa coletividade modos de 

funcionamento e linhas de gestão que lhe dão sustentabilidade sem “sacrificar” seus 

objetivos, resultado de uma organização das pessoas implicadas onde, longe de 

somente dançar, criam-se novos modos de conviver criativamente na dança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
70 Proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad [...] de um grupo para identificar los intereses o  necesidades 
que les son propias y quea través de una organización les permita defenderlos expresándolos con efectividad en la 
práctica cotidiana, basándose en una conducción autônoma y en una coordinación con los intereses y acciones de 
otros grupos.  
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5 ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

Vaga-lumes na dança. 

 

É uma reflexão na moda: o fato de pensar que na atualidade, as pessoas 

relacionam-se menos diretamente, menos corporalmente, que o uso dos sentidos 

como o tato e o olfato – que requerem presença - se vê diminuído do lado das 

conversações na rede virtual. Entretanto, no meu olhar essa percepção se ajusta 

bastante a nossa realidade quotidiana. Nesse contexto, muitas das práticas de 

improvisação coletiva em dança conservam, dinamizam e, até atrever-me-ia dizer, que 

lutam por manter espaços de encontros sensíveis, corporais no seu estar/ser ante 

outro(s), acontecendo nesse paradoxo onde convergem sua simplicidade e extrema 

complexidade no mesmo ato de dançar juntos. 

Assim, esses fazeres ficam na margem da visão utilitarista ou produtivista no 

sentido capitalista, e centram seu interesse em favorecer o acontecimento de 

experiências nas danças, ação que no final se reduz em dispor um lugar e um tempo 

aberto ao imprevisto, onde pessoas voluntariamente queiram lidar com as infinitas 

questões que podem estar envolvidas no contato. Longe de uma posição reducionista, 

essa opção no fazer danças traz consigo uma série de problemáticas, considerando 

principalmente o financiamento e sustentabilidade, frente aos quais os mesmos 

artistas têm desenvolvido soluções alternativas aos subsídios do Estado e instituições 

privadas, sendo principalmente a auto-gestão e auto-financiamento, onde as redes de 

colaboração cumprem um importante rol de sustentação e permanência não 

necessariamente de um projeto em particular, mas no garantir que espaços deste tipo 

continuem existindo. 

Não posso deixar de fazer ênfase neste ponto, na diferença que devesse existir 

entre as políticas de desenvolvimento das artes desde o Estado, e o rol das empresas 

privadas: o Estado teria que ser responsável de gerar condições de desenvolvimento 

da cultura e das artes no seu amplo leque de fazeres podendo se distinguir claramente 

diretrizes desde a procura do bem-estar social, e longe de responder as regras do 

mercado. Porém, constatamos tristemente que a concursabilidade constante na qual 

vivem os artistas em relação ás alternativas de desenvolvimento das iniciativas, e uma 

das circunstâncias que reflete a debilidade das políticas públicas nesta área, e que 

nós como profissionais da dança não devemos deixar de exigir independente das 

alternativas de gestão que criemos dentro da comunidade. 



 

79  

Surgem e conseguem se sustentar iniciativas cooperativas com ênfase nas 

pessoas e suas necessidades de desenvolvimento afetivo e social, mantendo sempre 

um interesse pelo caráter artístico da prática que se dá de fato no fazer, abrindo-se 

para explorar novos modos de funcionamento e espaços onde seja possível 

desenvolver as improvisações em coletivo.  

Por outro lado, a percepção dos artistas com respeito ao seu fazer na 

improvisação como um “trabalho” em relação ao mercado das artes, é tão diversa 

quanto as mesmas danças, sendo impossível responder univocamente essa questão 

e ficando numa esfera do sentir individual de cada dançarino. Porém, é em geral uma 

prática que lhes merece especial dedicação de tempo e esforço, mas que se mantém 

num âmbito do desfrute e prazer sem constituir a principal remuneração dos 

praticantes. 

Remitindo-nos á pergunta inicial Estaria o campo da dança perdendo algum 

aspecto da sua especificidade ao submeter as experiências de improvisação à lógica 

da valorização comercial? apresentada no início deste estudo, entendemos que as 

especificações e particularidades de cada proposta se resguardam no próprio fato de 

não submeter as experiências à lógica de mercado, não sendo valorizáveis como 

mercadoria. Esses dois aspectos antes mencionados – a percepção da improvisação 

como trabalho e a valorização comercial destas práticas - constroem a imagem das 

práticas de improvisação em dança acontecendo num limiar, numa margem inegável, 

mas onde é inevitável para os artistas da dança profissionais  lidar com questões que 

cruzem seus trabalhos remunerados nesta área, neste fazer dança sem uma 

finalidade além do mesmo bem-estar.  

Esse lugar do limiar é também em muitos casos aquele da invisibilização. Lugar 

que a indústria tem previsto para aquelas iniciativas que não enquadram exatamente 

com o modelo capitalista. Mas parece que, longe de ser necessariamente negativa, 

essa condição pode ter suas vantagens. Não por manter a sociedade no 

desconhecimento destas práticas artísticas –situação que cremos com certeza deve 

ser revertida, mas por deixar que elas aconteçam fora dos focos da atenção do 

sistema, facilitando a manutenção da sua autonomia tanto ideológica quanto 

econômica e social.  

Neste olhar é que a imagem dos vaga-lumes, descrita pelo escritor e cineasta 

Pier Paolo Pasolini, parece-nos ilustrar muito perto a realidade das práticas de 

improvisação em dança, espaços que pela essência frágil do encontro humano 
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poderiam “desaparecer na ofuscante claridade dos ferozes projetores: projetores dos 

mirantes, dos shows políticos, dos estádios de futebol dos palcos de televisão” (DIDI-

HUBERMAN, 2014, p. 30). Porque os vaga-lumes de Pasolini não se perdem como a 

maioria das coisas na escuridão da noite, mas sim baixo a claridade excessiva, onde 

já não é mas possível distinguir a sua luz. Do mesmo modo, os acontecimentos na 

improvisação coletiva que não pretendem ser espetáculo, possuem um valor que me 

parece não é medível na regra do mercado, pelo fato de que ao fazer está tentativa, 

deixa de ser essa experiência do encontro humano como fim em se mesmo, virando 

uma outra coisa: igual um vaga-lume tentando ser observado baixo a luz do projetor. 

Didi-Hubermann no seu livro “Sobrevivência dos vaga-lumes”, refere-se a eles 

como desaparecidos “nessa época de ditadura industrial e consumista, em que cada 

um acaba se exibindo como se fosse uma mercadoria na sua vitrine, uma forma 

justamente de não aparecer, [trocando] a dignidade civil por um espetáculo 

indefinidamente comercializável” (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 37-38). Coincide esta 

descrição com o sentir dos artistas com respeito ao constante estado de resistência 

ante o sistema capital, com a dificuldade até do reconhecimento do modelo ao estar 

instaurado desde as bases do nosso quotidiano sendo muito fácil “perder-se” nele; e 

de sobrevivência, mantendo viva as práticas, mas sempre na incerteza do seu futuro 

próximo e muitas vezes em precárias condições. 

Quando parece que “os projetores tomaram todo o espaço social e ninguém mais 

escapa a seus ferozes olhos mecânicos” (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 37), temos 

múltiplas improvisações em dança acontecendo em espaços longe dessa exposição: 

nas casas, em alguma sala de ensaio independente, num parque, numa rua qualquer, 

na mata, na praia... Para achá-los teríamos que mudar os locais de busca. Desde os 

cenários até lugares comuns, onde são visíveis por permitir o contexto, o 

deslocamento da observação, ressaltando seu brilho na escuridão do quotidiano.   

Apontar um estudo onde a problematização de questões de dança apontam para 

um indicativo no qual os fazeres implícitos às práticas regulares, não conduzam a um 

objetivo configurativo e vinculado às lógicas do mercado, pode parecer uma investida 

desnecessária e inaudita. Porém, aqui acreditamos numa prática, num modo de fazer 

que se interponha. Que sobreviva as imposições mercadológicas e que  garantam a 

convivência de pessoas no afã de dançar. Independentemente da resposta 

configurativa que os esforços dançantes  em sua maioria almejam. Importa  destacar 

que as configurações em dança que objetivam os holofotes são legítimas em seus 
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intuitos. Porém, aquelas que se organizam para conviver e tomar as práticas de dança 

enquanto possibilidade de fazer que imprimam movimentos de dançar em coletivo, 

em disponibilidade para o risco, e que se expressam na obscuridade, são também um 

modo de dançar possível no qual esse estudo investe. E por isso, acreditamos no 

brilho que tais danças expõem no mundo. Aquele brilho que é visto e observado por 

quem os reconhece enquanto luz para o movimento dançado! E que muitas dessas 

luzes sejam lançadas e acompanhadas. 
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