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RESUMO 

 

O propósito desta dissertação é discutir algumas terminologias que indicam 

questões relativas às restrições implicadas em processos de improvisação. É proposta 

uma revisão de termos, observando especificamente a ação compositiva, tentando 

identificar um campo de possibilidades restrito de decisão autônoma para o 

improvisador. Para isso, parte-se do pressuposto de que a improvisação é um dos 

diversos modos compositivos da dança, cujos arranjos ocorrem no ato de sua 

apresentação. Trata-se de um processo que não conta com pré-definições sobre os 

desenvolvimentos de ações e/ou composições. A imprevisibilidade operante na 

improvisação gera uma série de questões que direciona focos de investigação 

compartilhados entre improvisadores, tais como, a busca por evitar a repetição de 

padrões; o interesse em ampliar o repertório de movimentos e a atenção sobre a 

composição; a intenção em compor constantemente novas e surpreendentes obras; a 

busca pela manutenção de reações espontâneas nas decisões; entre outros. Entretanto, há 

restrições inevitáveis incidindo sobre a improvisação, pois, não há como suprimir os 

hábitos. A experiência consolida hábitos, que são reorganizados constantemente, 

consciente e inconscientemente, de acordo com cada situação que nos é apresentada, 

indicando uma maneira adequada de agir de acordo com o contexto presente. 

Consequentemente, há um campo de possibilidades para a ocorrência da improvisação, 

que restringe as condições para sua composição, sob a incidência inevitável de hábitos. 

Podemos então dizer que a improvisação ocorre entre regularidades e divergências de 

regularidades, numa relação entre hábitos e contexto que se auto-organiza em tempo 

real. 

 

Palavras-chave: dança, improvisação, composição, hábito. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation is to discuss some terminologies that indicate 

questions related to restrictions in improvisation processes. It is proposed a review of 

some terms, observing specifically the composing action, trying to identify a field of 

restricted possibilities of autonomies decisions to the improvisator. For this, the start is 

the hypothesis that the improvisations is one of the  different ways of composing dance, 

in which arrangements happen in the action of its performance. It is about a process 

which does not have pre-identified definitions about the development of actions and/or 

compositions. The unpredictable visibility happening in improvisation creates a series 

of questions that directs the focus of investigations shared between improvisators, such 

as, the search for avoiding the repetition of standards; the interest to amplify the 

repertory of movements and the attention over the composition; the intention to 

compose constantly new and surprising pieces of art; the search to preserve the 

spontaneous reactions in the decisions; among others. However, there are unpredictable 

restrictions over the improvisation, because there is no way how to avoid the habits. The 

experience makes the habits stronger and they are reorganized constantly, consciously 

and unconsciously, according with each situation that is showed to us, indicating a 

correct manner of acting according to the present context. Consequently, there is a field 

of possibilities to the occurrence of improvisation, that restricts as the conditions to its 

composition, under an unavoidable incidence of habits. Finally, we can say that 

improvisation occurs among regularities and divergences of regularities, in a relation 

between habits and contexts that can organize themselves in real time. 

 

Keywords: dance, improvisation, composition, habit. 

 

 



 6

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Cia Nova Dança 4 – “Acordei pensando em bombas”      70 

Cia Nova Dança 4 – “Palavra, a poética do movimento”     71 

Cia Nova Dança 4 – “Experimentações inevitáveis”     72 

Cia Nova Dança 4 e Steve Paxton        73 

Cia Nova Dança 4 – “Influências”        74 

Improvisação com Steve Paxton, Lisa Nelson, Renée Gumiel e Cia. Nova Dança 4 75 

Steve Paxton e Lisa Nelson         76 

Steve Paxton e Lisa Nelson         77 

“JAM Session”          78 

Projeto DR – “DR – discutindo as relações”       79 

Projeto DR – “DR – discutindo as relações”       80 

Mara Guerrero – “Células satélites”        81 

 

 

 

 

  

 

 



 7

SUMÁRIO 

 

DISPARO .................................................................................................................................. 8 

CAPÍTULO 1 – UM BREVE PANORAMA ........................................................................ 14 

1.1 IMPROVISAÇÃO - UM MODO COMPOSITIVO DA DANÇA ................................ 14 

1.2 ALGUNS TRAÇOS ....................................................................................................... 19 

1.3 ESPAÇO COMPARTILHADO ..................................................................................... 29 

1.4 UMA TENTATIVA: TERMINOLOGIAS .................................................................... 33 

CAPÍTULO 2 – PROPOSTA PARA CLAREAR AS IDÉIAS .......................................... 36 

2.1 OPÇÃO TEÓRICA ........................................................................................................ 36 
2.1.1. Generalidade ......................................................................................................... 37 

2.2 HÁBITOS ....................................................................................................................... 38 
2.2.1. Idéias ...................................................................................................................... 40 
2.2.2. Instintos e crenças ................................................................................................. 42 

2.3 MUDANÇAS DE HÁBITOS ......................................................................................... 43 
2.3.1. Espontaneidade ..................................................................................................... 44 
2.3.2. Dúvida .................................................................................................................... 45 
2.3.3. Ação-bruta ............................................................................................................. 47 

2.4. HÁBITO DE MUDANÇA DE HÁBITO ...................................................................... 48 
2.4.1. Abdução ................................................................................................................. 49 

2.5. RELAÇÕES PROPOSTAS ........................................................................................... 50 
2.5.1. Noção de hábito na improvisação em dança. ..................................................... 51 

CAPÍTULO 3 – REDISCUTINDO TERMINOLOGIAS ........... ........................................ 54 

3.1 FRESCOR COMO REAÇÃO ESPONTÂNEA ............................................................. 55 

3.2 NOVIDADE, UMA REORGANIZAÇÃO ENTRE HÁBITOS .................................... 58 

3.3 LIBERDADE COMO EXERCÍCIO DE AUTONOMIA .............................................. 63 

3.4 PRONTIDÃO, A ATENÇÃO AO MOMENTO PRESENTE ....................................... 67 

3.5 PORTANTO... ................................................................................................................ 70 

3.6 UM INSTANTE DE POSSIBILIDADES ...................................................................... 71 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 83 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ................................................................................ 87 

 



 8

DISPARO 

 

 

A presente dissertação foi elaborada a partir da identificação de certos 

incômodos compartilhados entre alguns artistas interessados na improvisação em dança. 

Tem como disparo a minha experiência em improvisação, desenvolvida nos últimos 13 

anos, com a criação e apresentação de solos1, com a pesquisa e performances do Projeto 

DR2 e as reflexões, métodos e produções realizadas pelo Estúdio Nova Dança3. O 

empenho, a iniciativa e as proposições dos artistas envolvidos4 no Estúdio fomentaram a 

investigação no campo da improvisação, buscando afirmá-la como um modo 

compositivo da dança. Suas diversas criações, práticas e intercâmbios impulsionaram o 

início desta pesquisa.  

 

A vontade de discutir a improvisação em dança e de compartilhar tal discussão é 

consolidada neste trabalho que tem como propósito repensar as terminologias 

habitualmente utilizadas entre improvisadores, observando especificamente o campo de 

possibilidades de decisão compositiva. Quando analisamos os objetivos, as metáforas 

e/ou as analogias envolvidas na terminologia adotada, diversas questões despontam 

como problemáticas e precisam ser discutidas para que se possa falar de dança longe de 

idéias “mistificadoras”. Um aspecto permeia essas questões, a incidência inevitável de 

restrições sobre a improvisação, e é com base nesta condição que as análises serão aqui 

desenvolvidas, adotando-se a noção de hábito de Charles Sanders Peirce como a 

metodologia desta pesquisa. 

                                                 
1 Entre solos criados estão “Lugar Comum” (2003), “Células Satélites” (2006), “Drag Woman” (2006) e 
“Experimento Bruto” (2007). 
2 Projeto de pesquisa e criação em dança, idealizado e desenvolvido por Laura Bruno, Mara Guerrero, Sheila 
Áreas e Tarina Quelho – http:// www.dr.art.br. 
3 Estúdio de dança situado na cidade de São Paulo, fundado por Tica Lemos, Lu Favoreto, Adriana Grechi e 
Thelma Bonavita, que contou com a colaboração em parceira, e posterior como sócia, de Cristiane Paoli Quito.  
Funcionou ativamente entre 1995 e 2007, difundindo formas de ensino, pesquisa e criação vinculadas a idéias de 
criação colaborativa e improvisação, buscando ampliar a autonomia dos praticantes, artistas ou aspirantes sobre 
o movimento e a composição da dança. 
4 Entre os artistas envolvidos estão: Tica Lemos, Cristiane Paoli Quito, Adriana Grechi, Sheila Areas, Tarina 
Quelho, Letícia Sekito, Marina Caron, Fabiola Ultramari, Cristian Duarte, Thelma Bonavita, Laura Bruno,  Lívia 
Seixas, Alex Raton, Cristiano Karnas, Érika Moura, Gisele Calazans, Diogo Granato, Lu Favoreto, Eros Valério, 
Adriana Macul, Karu Basso, Ramiro Murilo, Thiago Granato, Sandro Amaral, Anderson Gouvêa, Maristela 
Estrela, José Romero, Georgia Lengos, Wilson Aguiar, Cristina Salmistraro, Patrícia Wernek, Wellington Duarte 
e Cristina Brandini. Entre alguns dos artistas convidados estão: Steve Paxton, Lisa Nelson, Katie Duck, Osman 
Kelili, Nancy Stark Smith e Rose Akras. 
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**** 

 

 

 Este trabalho é uma continuidade da investigação iniciada no curso de 

especialização “Estudos Contemporâneos em Dança”, realizado pelo Programa de Pós- 

Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia, no ano de 2006. Desses 

estudos resultou a monografia “Improvisação em Dança: Sobre as Relações entre 

‘Restrição’ e ‘Possibilidade’”, de mesma autoria e idêntica orientação que esta 

dissertação.  

 

A monografia tinha como propósito levantar questões que problematizassem 

aspectos e princípios característicos da improvisação em dança, distinguindo formas de 

improvisação. Algumas tendências predominam na relação artista-contexto durante a 

ocorrência da improvisação e/ou na elaboração de acordos prévios. Essas tendências 

indicam aspectos e princípios compartilhados entre artistas e delineiam agrupamentos 

por semelhança no processo e na configuração da improvisação. Esses agrupamentos 

foram denominados formas de improvisação e tinham como objetivo classificar alguns 

modos de uso de acordo com as restrições implicadas. 

 

Tudo o que brota, brota como forma. Mais adiante, num processo de 
associação, esta forma ganhará vividez. Forma: atrator de similitudes e 
parecenças. Forma: passaporte dos existentes. (KATZ, 2005, pp.61)  

 

A partir das pesquisas e textos encontrados foi possível delinear três modos de 

uso da improvisação, com base nas próprias questões e delimitações dos autores e 

artistas. Em cada um dos modos foram apontados alguns aspectos específicos 

envolvidos auxiliando em suas definições. 1. Improvisação sem acordos prévios; 2. 

Improvisação com acordos prévios, que se subdivide em duas classes: 2.1 Improvisação 

em processos de criação (como pesquisas para posteriores organizações coreográficas); 
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2.2 Improvisação com roteiros (incluindo roteiros, acordo, regras, ou seja, algumas 

orientações anteriores à cena)5.  

 

Diversas questões continuaram latentes, porém, uma delas, relativa ao primeiro 

modo de ocorrência listado, indicou alguns nós, entre distintos e, talvez, opostos 

aspectos que parecem não compartilhar dos mesmos princípios. Afinal, é possível 

improvisar sem acordos prévios?  

 

Muitas divergências aparecem nos discursos de distintos improvisadores e, 

muitas vezes, em um mesmo discurso. Há muita confusão entre o que se pretende com o 

seu formato imprevisto e com as condições situacionais para composição da 

improvisação. Desse modo, os improvisadores revelam um desejo de improvisar com 

total liberdade, somado ao desejo de compor sempre novas danças. Buscam evitar 

padrões habituais na tentativa de obter “frescas” soluções para as configurações da 

dança. As repetições e insistências de hábitos incomodam vários artistas, que 

desenvolvem treinamentos com objetivo de evitar essas tendências. Como ser bem 

sucedido, optando por “combater” uma condição básica de sobrevivência, como a 

instauração de hábitos? Conseguimos viver livres e soltos no mundo para apreciá-lo 

sempre com o frescor da primeira vez? Podemos evitar o aprendizado ou criar desvios 

constantes nas experiências de modo a não estabelecer referências? A resposta positiva 

a essas questões parece pouco provável, porém, a imprevisibilidade operante durante 

improvisação instiga tais questões e desejos. 

 

As formulações de treinamentos prévios, para posteriormente improvisar sem 

acordos explicitam tais questões, pois evidenciam as diversas contradições entre o 

anseio pela busca de novidade na composição da dança e a tentativa de evitar hábitos. 

Os treinamentos são formulados com objetivo de “desautomatizar” o corpo, visando à 

ampliação de repertórios de movimento, de atenção, de percepção e de entendimento 

sobre composição. Entretanto, é evidente que um treinamento exige repetição, exige 

método, pré-estabelece movimentos, focos de atenção e objetivos sobre a composição. 

                                                 
5 Esta pesquisa resultou no artigo “Formas de Improvisação em Dança”, que será publicado em breve pela 
ABRACE (Associação Brasileira de Artes Cênicas)  
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Esse “preparo” formata pensamentos em métodos, que são aplicáveis a diversos tipos de 

corpos e poderão responder as questões com base nesse referencial, replicando-o. Dessa 

forma se torna possível identificar interesses comuns vinculados a opções estéticas e 

certas tendências seletivas em relação à obra que se irá compor. Sendo assim, algumas 

restrições são evidentes, indicando que há sim algum tipo de acordo para a dança a ser 

composta, como notamos na própria elaboração e pratica de treinamentos. 

 

Por uma via mais demonstrativa, podemos afirmar que, se o ato de improvisar 

sem acordos exige treinamento anterior, então existem restrições operando nas decisões 

compositivas do improvisador. Porém, as restrições não são apenas relativas ao 

treinamento – este, por si, é apenas mais um modo de estabelecer restrições. Há outras 

condições que também tem propriedades coercivas, como é o caso de todas as 

experiências vividas, que consolidam hábitos, como veremos no capítulo 2 desta 

dissertação. As restrições operantes na improvisação são uma questão polêmica entre 

improvisadores, pois estes anseiam ganhar autonomia e produzir sempre novidades, ao 

mesmo tempo em que, em sua maioria, eles enfatizam a impossibilidade de fazer tudo o 

que querem. Abordam a necessidade de estabelecer treinamentos seguindo intenções 

contraditórias, pois têm por objetivo ampliar suas possibilidades de ação, buscando 

flexibilidade e variedade nas decisões e movimentos, assim como estabelecem focos a 

serem investigados como treinamentos (seja em relação a tipos de movimentos, a focos 

de atenção, a regras sobre composição, etc.), que serão realizados repetidas vezes.  

 

Muitos improvisadores revisam seus conceitos e há algumas décadas se debatem 

com essas questões (BANES, 2003). Esta é uma problemática amplamente discutida, 

mas que ainda requer diversidade na produção bibliográfica. Isso não quer dizer que 

pesquisas não tenham sido elaboradas sistematicamente (ver: Giglio 2007; Martins 

2002; Carter 2000; Hagendoorn 2002 e 2003; Albright 2003; Novak 1997; Banes 2003, 

1994 e 1987), mas há diversas questões em dança que requerem observação e 

investigação detalhada., A presente pesquisa se restringiu a referências norte-

americanas, pela bibliografia adotada,,e à produção artística brasileira da cidade de São 

Paulo, por se tratar da cidade da autora.  
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**** 

 

 

O propósito está em rediscutir algumas terminologias que indicam questões 

relativas às restrições implicadas em processos de improvisação. Para isso, partimos do 

pressuposto de que a improvisação é um dos diversos modos compositivos da dança, 

cujos arranjos ocorrem no ato de sua apresentação pública. Trata-se de composições 

imprevistas que contam com revisões acerca das relações habituais da dança, nas quais 

comumente os processos ocorrem em ensaios prévios e o produto se formaliza em uma 

obra final pré-estabelecida. Na improvisação não há pré-definições sobre o 

desenvolvimento das ações e/ou composições, pois a composição se dá durante sua 

ocorrência, dentro de um campo de possibilidades de decisões compositivas. Alguns 

aspectos, princípios e implicações são delimitados pelos hábitos, pelo contexto ou por 

entendimentos de improvisação, indicando as condições possíveis para a composição 

ocorrer.  

 

Para abordar esta problemática foi realizada uma revisão bibliográfica que busca 

identificar convergências nos discursos de alguns artistas-investigadores atuantes na 

área. No capitulo 1 é apresentado um breve panorama da improvisação a partir destas 

perspectivas. As abordagens de tais artistas são desenvolvidas em torno de questões 

ontológicas e epistemológicas sobre esse fazer. Algumas indagações e inquietações 

apontam para possíveis definições e caracterização da improvisação, direcionando eixos 

específicos de discussão de cada artista. Entre os discursos é possível identificar 

questões recorrentes, incômodos e soluções compartilhadas, bem como certas 

divergências. Para não desvirtuar as propostas desenvolvidas pelos improvisadores 

citados, cabe ressaltar que foram utilizadas suas próprias terminologias, sem alterações 

de suas reflexões e propostas.  

 

No Capítulo 2 é apresentada a noção de hábito desenvolvida por Charles Sanders 

Peirce, entendida como um princípio geral que se consolida pela ação, como tendência 

para comportar-se de maneira adequada a cada situação apresentada. Peirce tem alta 

preocupação evolutiva e analisa os hábitos como associações da mente que tendem à 
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permanência. Esta noção orienta a discussão proposta no capítulo 3, acerca dos termos 

adotados na improvisação. A análise das terminologias é abordada a partir de suas 

implicações na dança, das questões que gera enquanto organização e proposição na 

composição. Não se trata, portanto, de um exercício semântico, e sim de uma 

investigação acerca dos aspectos característicos da improvisação em dança.



 14

CAPÍTULO 1 – UM BREVE PANORAMA 

 

 

1.1 IMPROVISAÇÃO - UM MODO COMPOSITIVO DA DANÇA 

 

 

A improvisação pode ser assumida como um modo compositivo da dança, visto 

que é um dos modos de organizar espaço-temporalmente os movimentos para a cena. 

Sua distinção em relação a outros modos compositivos está em sua condição imprevista, 

pois não conta com uma composição previamente elaborada. Enquanto para outros 

modos compositivos da dança, as ações, encadeamentos, dinâmicas, entre outros 

componentes de uma composição, são selecionados e organizados em estruturas 

definidas, indicando ordenações a serem seguidas, na improvisação as escolhas de 

movimentos e composição são realizadas em cena, sem uma pré-determinação acerca de 

seu desenvolvimento e configuração.  

 

Na improvisação há seleção de movimentos, de relações com outros corpos, com 

contexto presente, com outras linguagens, entre outras, sua distinção está em realizar 

tais seleções compositivas durante sua ocorrência. Sendo assim, não conta com seleções 

previamente estabelecidas acerca do desenvolvimento da obra, não há necessariamente 

uma ordenação de ocorrências, pois a configuração é proposta em tempo real. Pode-se 

notar que há sim certos acordos sobre suas possibilidades de realização, sejam eles 

relativos aos treinamentos compartilhados ou à combinação de certas “normas” de 

conduta para improvisar ou aos padrões de ações cotidianos de cada improvisador, por 

exemplo, entretanto, não há uma composição pré-organizada, com começo, meio e fim, 

cenas, tempos de ocorrência, etc.. Como veremos nesta dissertação há algumas 

restrições prévias, relativas aos hábitos, porém não há uma coreografia, ou uma 

configuração elaborada e ensaiada para ocorrer entre certas características específicas, 

rigorosamente escolhidas para sua formatação. 
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É evidente a diversidade de modos de composição em dança, cada qual 

instaurando específicos eixos de discussão, conectando seus pares por semelhança e 

definindo formas de compor a dança. Pode-se assumir que composição em dança, de 

modo geral, é uma organização entre arranjos espaço-temporais, que operam nas 

relações entre corpo e ambiente. A composição final, ou seja, a ‘obra’, envolve as 

informações inscritas nos corpos (advindas de experiências vividas no cotidiano e na 

dança), que carregam opções estéticas (relacionadas a noções de dança, ou artes, já 

instituídas, como por exemplo: balé clássico, dança moderna, jazz, etc., e outras formas 

artísticas), junto às condições presentes no contexto dado para a composição.  

 

Todas as informações selecionadas para uma obra estão vinculadas a questões 

específicas, sobre entendimentos de corpo, movimento e cena. Por exemplo, observando 

as obras que se organizam em coreografias, comumente reconhecidas e associadas como 

dança, pode-se entendê-las como configurações espaço-temporais previamente 

estabelecidas, prescritas aos seus executantes na forma de ‘roteiros’1, com claros 

acordos sobre encadeamentos motores e desenvolvimento da composição. Nessas obras 

os artistas seguem as escolhas pré-selecionadas, tentando manter o máximo de 

fidelidade às restrições definidas. Os arranjos são ensaiados e vão à cena quando a 

execução alcança a maior precisão possível em relação a seus focos e objetivos. Durante 

a apresentação da dança, o engajamento dos artistas em cena consiste em manter a 

fidelidade aos propósitos pré-estabelecidos.   

 

Entretanto, é importante ressaltar que este não é único modo existente de compor 

dança e, mesmo entre as composições coreográficas, os modos diferem entre si. A 

ordenação de passos e fixação de roteiros não é o único modo de elaborar dança, e nem 

de coreografar. Pode-se, também, pensar em outras formas de coreografia que 

modificam enfaticamente, não só os produtos resultantes, como todo o processo e a 

relação entre artistas. Há quem trabalhe com pesquisa2 de movimentos e/ou de 

composição que se configuram em coreografias levadas ao público como experimento 

                                                 
1 O termo ‘roteiro’ está empregado aqui como um encadeamento, uma seqüência, uma ordenação de ações e seus 
desenvolvimentos performáticos. 
2 Essa pesquisa pode, inclusive, se dar por testes experimentados em improvisações. , Ver GUERRERO, 2006. 
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compositivo em obras semi-abertas. Nesses casos, as composições prevêem algum 

roteiro mais flexível, em relação ao encadeamento de movimentos.   

 

É importante ressaltar que mesmo tais obras ainda são distintas de 

improvisações, visto que são evidentes as restrições pré-selecionadas sobre 

desenvolvimento e composição. A dança, de um modo geral, sempre ocorre em tempo 

real, mas a distinção entre os diferentes modos de composição, então, se dá nas seleções 

prévias sobre a sua configuração, que alteram por sua vez, o modo como o resultado se 

mostra ao público - se como produto formatado ou como processo aberto.   

 

A improvisação, então, caracteriza-se pela imprevisibilidade de suas 

configurações, onde o processo é desvelado como forma de apresentação, sem um 

produto final pré-elaborado. É um dos diversos modos de composição em dança, e 

pode ser definido, de um modo geral, como a ocorrência que se obtém através de 

procedimentos que contam com algum grau de abertura em sua obra, organizados 

entre resoluções imprevistas e em tempo real. Pode ser considerado uma ‘obra 

aberta’3, que agrava e explicita condições inerentes a todas as obras artísticas: nelas, 

pesquisa, produção e apresentação se configuram na idéia de processualidade. Não 

existe obra ideal pré-elaborada, e sim composições organizadas a partir de 

possibilidades emergentes durante sua própria ocorrência. A imprevisibilidade 

observada e experimentada pelo artista tende a ser adotada como a principal 

característica da improvisação, que promove modificações de seqüências e 

encadeamentos motores, alterando, em tempo real, as relações que definem a 

estrutura compositiva.  

 

 

**** 

 

 

                                                 
3 ECO define ‘obra aberta’ como um modelo hipotético abstrato baseado em “uma mensagem fundamentalmente 
ambígua, uma pluralidade de significados em um só significante”. 2003; 22. 
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Há poucas décadas que a improvisação é tratada como um modo de organizar 

dança em cena e para cena. Habitualmente, essa prática era realizada durante o processo 

de criação, com objetivo de apontar e selecionar material (movimentos, coreografias, 

relações de composição – dança, espaço, tempo, som) para futuras coreografias4. Com o 

movimento da Judson Dance Theater, ocorrido nos anos 1960, a discussão acerca da 

utilização da improvisação como modo de composição e apresentação da dança ganhou 

maiores proporções.  Outros artistas já haviam utilizado a improvisação em cena, e, 

certamente, contribuíram com o movimento posterior, como Isadora Duncan, Ann 

Halprin5, James Waring6, entre outros, porém, após tal movimento, a improvisação 

difundiu-se, ampliando discussões e modos de organização.   

 

O movimento do Judon Dance Theater começou com um workshop de Robert 

E. Dunn7 em 1962, promovido por Merce Cunningham8, do qual alguns artistas seletos 

participaram, incluindo bailarinos da Companhia de dança do próprio Cunningham. 

Esse workshop foi repetido no ano seguinte, fomentando a prática e a reflexão sobre 

formas de compor dança, contando com o acaso como elemento principal. Após esse 

workshop, o processo foi aberto ao público na Judson Church, mostrando as discussões 

ali abordadas, em composições organizadas em tempo real. O foco era a mostra do 

processo, e não de um produto fechado. 

 

As performances na Judson seguiram-se por mais alguns anos, após os 

workshops, consolidando a improvisação enquanto modo compositivo. Alguns dos 

                                                 
4 Na dança moderna, a improvisação foi amplamente utilizada como processo de criação para futuras 
coreografias. 
5 Foi professora de diversos artistas envolvidos na Judson Dance Theater. 
6 Foi professor e propositor de diversos trabalhos que incluíram artistas envolvidos na Judson Dance Theater. 
7 Dedicado à pesquisa em improvisação, Robert Dunn iniciou seu trabalho em música, com John Cage. Após 
conhecer Merce Cunningham, passou a pesquisar improvisação e acaso também na dança. 
8 Merce Cunningham contribui amplamente, desde os anos 1940, para uma revisão sobre os modos de 
entendimento de dança e composição. Tem interesse na dança por ela mesma, como experiência kinestésica para 
a cena, sem questões psicológicas ou enredos narrativos. Introduziu a utilização do acaso em seus 
procedimentos, optando por usá-lo no processo de composição da dança, como lógica organizativa. 
Cunningham, juntamente com John Cage, propôs uma inovação radical na relação entre dança e música, 
caracterizada pela interdependência entre as linguagens que têm em comum apenas a coexistência espaço-
temporal. Com Cunningham, outras estruturas convencionais especificas da dança foram abandonadas, tais como 
conflito e resolução, causa e efeito, clímax e anti-clímax. Suas obras contam com o acaso em seleções 
compositivas que se organizam entre restrições relativas ao repertório de movimentos disponíveis, pré-
selecionados e ensaiados, e que serão combinados em seqüências ordenadas aleatoriamente. É dessa 
aleatoriedade que resultam organizações de seqüências de movimentos realizadas espaço-temporalmente, 
designadas, nomeadas e estruturadas em distintas obras específicas (VAUGHAN, 1997). 
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artistas envolvidos nesse movimento deram continuidade às questões abordadas, 

levando adiante relações de acaso e aleatoriedade em suas propostas, como Steve 

Paxton, Yvone Rainer, Simone Forti, Deborah Hay, David Gordon, entre outros. Esses 

artistas estavam interessados em rever padrões habituais de composição em dança, 

buscando na relação com acaso uma forma de subversão de práticas instituídas até 

então. Foram experimentadas diversas formas de pensar e produzir dança, focalizando 

condições democráticas levadas às últimas conseqüências, desvelando a processualidade 

da obra e todas as suas implicações. Não existiam ensaios, as performances eram como 

experimentos metalingüísticos9 da dança. Os incômodos e questões eram levados ao 

público em seu ato de experimentação. Movimentos cotidianos, e não-artistas, foram 

levados ao ‘palco’. Uma prática instituída na busca de novos formatos, onde a 

improvisação passou a ser vista e considerada como uma forma de composição em 

dança (BANES, 2003, 1987). 

 

Várias décadas se passaram desde o movimento da Judson, e a improvisação 

continua alvo de interesse de diversos artistas. Alguma abertura da obra em relação a 

sua composição é escolha de artistas que se preocupam com questões metalingüísticas, 

processuais, interativas e com investigações sobre aleatoriedade e imprevisibilidade. 

Apesar de tais interesses, a improvisação ainda necessita de muita discussão para que 

algumas questões recorrentes delineiem eixos mais claros de proposição. Para uma 

melhor análise das questões envolvidas em processos dessa natureza e decorrentes 

problemáticas implicadas na improvisação, propõe-se aqui uma revisão de alguns 

termos e conceitos adotados. Há uma enfática discordância em vista da confusão 

proposta em diversos dos termos adotados para definir aspectos, princípios e 

características da improvisação, pois são utilizadas metáforas que confundem a relação 

entre discurso, ideologia e ação. Tais metáforas não refletem, necessariamente, a 

‘realidade’10 operante, pois propõem um campo subjetivo de associação que dificulta as 

                                                 
9 Os experimentos metalingüísticos contam com pressupostos que analisam e referem a linguagem pela 
linguagem. Metalinguagem se caracteriza por adotar seu objeto como um sistema de signos dotado de coerência 
estrutural, cuja análise se volta à sua própria linguagem como realidade de seus signos (CAMPOS, 2004). Os 
procedimentos se direcionam para seu próprio fazer e/ou composição, contribuindo enquanto auto-análise de sua 
linguagem. 
10 Aqui, entende-se por ‘realidade’ um objeto de opinião final que gera concordância e manutenção de sua 
proposta, assim minimizando possíveis confusões. Este conceito será melhor abordado no capítulo 3. 
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possibilidades de reflexão analítica da organização da improvisação, sobre suas reais 

condições para composição. 

 

 

1.2 ALGUNS TRAÇOS 

 

 

Diversos escritos sobre improvisação apontam palavras comumente associadas à 

improvisação com o objetivo de identificar seus aspectos e princípios centrais. Curtis L. 

Carter (2000) associa três palavras que, para ele, implicam ação: criação, invenção, 

origem. Já Cynthia Novack (1997), em pesquisa desenvolvida com improvisadores, 

identificou a reincidência de palavras como: imediato, responsabilidade, interação, 

processo e exploração. Tais referências tentam definir os principais aspectos e 

princípios da improvisação. Com o mesmo objetivo, outros pesquisadores e/ou artistas 

focam seus estudos nas relações implicadas em processos de tal natureza, como Susan 

L. Foster (2003), que focaliza a relação entre conhecido e desconhecido, e Karin 

Virginia R. Giglio (2007), que focaliza a desestabilização do corpo provocada por 

imprevisibilidade, em oposição à busca de permanência, e na perda do frescor em 

função da estabilização de padrões. Outros, e/ou os mesmos, alimentam a preocupação 

com repetições e inovações, assim como incômodos sobre o que mostrar ao público. A 

partir dessas problemáticas, diversos improvisadores organizaram formas de 

treinamento em improvisação com propósitos distintos, tais como mudar padrões de 

ação, treinar modos do corpo se mover, ampliar atenção e percepção, propor restrições à 

composição com algumas regras, explicitar condição e contexto específico, etc. Com 

esse propósito, Steve Paxton elaborou o Contato Improvisação; Lisa Nelson, o Tuning 

Score, David Zambrano, o Flying Low; Robert E. Dunn, a lógica da improvisação, e 

Hagendoorn, o fixed-point technique.  

 

A seguir apresentarei algumas abordagens sobre a improvisação em dança, de 

alguns importantes artistas e/ou pesquisadores, com objetivo de levantar questões e 

problemáticas específicas e recorrentes, indicando algumas terminologias adotadas e 
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associações freqüentes. Os apontamentos serão apresentados respeitando as suas 

respectivas classificações e nomeações, tentando não incutir uma perspectiva de minha 

autoria, à qual desenvolverei mais agudamente no capítulo 3. 

 

Definir improvisação e tentar delinear um campo de possibilidades de relações 

são interesses comuns a quase todos os artistas, mesmo que essas tentativas se refiram 

apenas aos seus respectivos trabalhos. Quais são os focos relevantes? O que diferencia a 

improvisação de outras formas de compor dança? Existem restrições operando durante a 

improvisação? e como elas operam? Quais são os objetivos de uma improvisação e 

como atingi-los? Nessa tentativa, Carter (2000) aponta a improvisação como questão 

central da dança desde o princípio do século XX, cuja repercussão intensificou o 

movimento de democratização da criação de obras artísticas, instalando-se como uma 

forma de produção artística aberta. Segundo Carter,  

 

[...] improvisação significa a supressão histórica da consciência que é 
necessária para quebrar a cadeia causal entre convenções e o novo 
desenvolvimento em práticas artísticas. Com a improvisação tem-se a 
esperança de que é possível descobrir coisas que não podem ser encontradas 
num sistema de processos pré-concebidos. (2000; pp. 181) 

 

Na busca por novas soluções, Carter diz que no século XX o interesse dos 

artistas está mais focalizado nas composições que ocorrem em relações imprevistas, e 

menos nas coreografias pré-determinadas. Nessas composições imprevistas, o produto é 

criado a cada apresentação no instante em que a ação acontece. Porém, Carter levanta a 

problemática sobre como mensurar um produto processual, e sugere que, para tal, é 

exigida uma revisão dos conceitos e princípios de criação em artes, subvertendo práticas 

hierárquicas e fixas, contando com processos colaborativos. Essas revisões sobre formas 

de composição ampliam a liberdade do artista e alteram a relação com público, que 

observa apenas um instante dos desdobramentos de diversas possibilidades.  

 

Carter enfatiza a característica imprevista, onde é necessário olhar para essa 

dança sem as expectativas de eficiência e de espetáculo, porém, como uma composição 

subversiva em relação à obviedade e previsibilidade de seus possíveis 
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desenvolvimentos. Ele pontua que, apesar de ser uma forma aberta de compor, somente 

existem condições de escolha a partir do próprio histórico, correndo-se o risco de repetir 

padrões habituais enquanto se improvisa e demonstrando certas tendências de 

desenvolvimento da composição. 

 

Assim como Carter, Novak (1997) direcionou uma de suas pesquisas a definir 

improvisação, apontando algumas associações freqüentes e implicações envolvidas, 

distinguindo-a como uma forma de composição. Com a intenção de investigar o que os 

outros dançarinos e coreógrafos pensavam ser o ponto central da improvisação, Novack 

identificou outras definições, como ‘a dança do presente’ e ‘coreografia espontânea’. 

Com base nessa pesquisa, ela organizou a seguinte definição: “improvisação significa 

escolher entre possibilidades existentes, no momento, em contraste com executar 

certezas determinadas anteriormente” (1997, p. 17). Ou seja, o contraste da 

improvisação em relação às coreografias, com composições previamente selecionadas, 

está na realização de escolhas compositivas durante suas ocorrências. Entretanto, ela 

realça que as possibilidades de escolhas do improvisador estão em um campo de 

possibilidades existentes, relacionadas a experiências anteriores. São composições 

realizadas em tempo real, que contam com um caráter imprevisto, e que distinguem a 

improvisação de outras formas de composição em dança.  

 

Na mesma direção, segundo seu próprio recorte, Foster (2003) indica o trânsito 

entre conhecido e desconhecido como princípio da improvisação. Como algo conhecido, 

ela define: convenções comportamentais estabelecidas pelo contexto, linha-guia de 

ações pré-determinadas (regras e estruturas prévias para improvisação), e predisposição 

para mover-se por hábitos estabilizados no corpo, sejam eles de comportamento ou de 

formação corporal em dança. O desconhecido, por sua vez, é o momento de “ser pego 

de surpresa”, quando não se sabe o que fazer a seguir.  Segundo Foster, a improvisação 

acontece na interrelação e no engajamento entre conhecido e desconhecido e, por isso 

tornam-se necessárias uma rigorosa técnica e a prática entre formas de composição e 

organização da dança para as tomadas de decisões em tempo real. A autora sugere que 

improvisar é compor em tempo real, e composição é um arranjo entre proporções e 

relações, que envolve momentos em que o improvisador decide antecipadamente sua 

ação, momentos em que as ações parecem encadear-se tão rapidamente que não é 
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possível ter consciência do que foi realizado, e momentos em que a idéia e a realização 

acontecem ao mesmo tempo.  

 

“Improvisar em dança é permitir que ações não planejadas, mas consideradas 

necessárias naquele momento interativo, venham à tona, como fruto de um processo 

cognitivo, co-evolutivo e essencialmente dinâmico” (MARTINS, 2002, p. 114). 

Martins, em sua tese, defende que a improvisação é um sistema auto-organizado que 

estrutura e organiza conhecimentos não previamente ordenados. Não há composição 

previamente organizada; é no ato de fazer que o improvisador elabora, combina e 

encadeia informações, e essa condição a difere de outras composições em dança.  

 

A busca do improvisador por novas soluções, novas possibilidades de ação, é o 

foco de investigação nesse campo, segundo Martins. Porém, segundo ela, o “novo” nada 

mais é do que outra organização daquilo que já foi produzido, um padrão emergente 

mais funcional que o anterior. Ressalta, ainda, que existem limitações nas relações de 

composição da dança, tais como as estruturas do corpo, as condições ambientais, os 

hábitos motores, etc., que restringem as possibilidades de novas combinações. Certas 

organizações tendem a buscar regularidades, o que pode direcionar a improvisação para 

alguma forma codificada de dança, onde é possível identificar características e padrões 

definidos. Pois, “O hábito constrói vícios no corpo e, portanto, o corpo fica menos 

capacitado a ter frescor das combinações novas de movimentos na situação de 

improvisação em dança” (MARTINS, 2002, p. 102). Mesmo com essas restrições 

evidentes, é notável a relação da improvisação com o propósito de produzir “novidade” 

na composição pela expansão de liberdade de escolha do improvisador (MARTINS, 

2007).  

 

Preocupada com a perda do frescor da improvisação, Giglio (2007) desenvolveu 

sua pesquisa buscando identificar como isso ocorre. Observa que o movimento tende a 

estabilizar-se em padrões de conexões neuro-motoras, e aponta uma “recategorização” 

contínua e dinâmica entre memória11 e improvisação de movimentos como definidora 

de padronização corporal e de condições para a improvisação acontecer. Diz, ainda, que 

                                                 
11 Giglio utiliza a definição e a abordagem de memória desenvolvida pelo neurocientista Antonio Damásio. 



 23

existe certa autonomia de sentido no corpo enquanto ele dança, o que envolve princípios 

de experimentação, numa relação imediata entre novas inscrições de movimentos, no 

momento de sua realização, e hábitos. Giglio parte do pressuposto de que a 

improvisação é um fator de desestabilização do corpo, que gera um estado diferenciado 

de atenção, porém busca a permanência; e com isso tece estratégias para sobreviver. 

Sendo assim, enfatiza, a improvisação mantém-se em estabilidade relativa entre hábitos 

corporais e estabelecimento de memórias e a adaptabilidade a diferentes trocas que faz 

com ambiente em novas situações.  

 

Para Giglio, “A improvisação em dança apresenta-se como fonte de construção 

de conhecimento fluido, dialógico e flexível para o corpo que intenta quebrar hábitos 

nele inscritos e criar novas possibilidades e soluções para novas situações” (GIGLIO, 

2007, pp. 105). A autora usa a definição de Bourdieu, que entende habitus como uma 

“imitação da gestualidade social gravada na ação corporal cotidiana e compreendida 

como ações e disposições fisiopsicossociológicas” (GIGLIO 2007, p. 121). Enfatiza, 

ainda, que a repetição traz diversidade às possibilidades de escolha e composição, 

indicando um incômodo nos dançarinos em detectar automatismos do corpo e a 

tentativa de modificá-los. Flexibilidade e permeabilidade são alvos para 

improvisadores, são características importantes, buscadas para o improvisador se 

relacionar com o acaso e assim promover composições imprevistas, organizadas entre 

aspectos biológicos, neurais, psíquicos, culturais e sociais. Reforça que nenhum 

improvisador é capaz de comportar-se com total imprevisibilidade, pois sempre existem 

traços comuns inerentes ao artista, incluindo sua formação em dança, à qual se vinculam 

as opções estéticas. As possibilidades de reconexões de movimentos, de acordo com o 

contexto e as novas inflexões, ampliam as condições de composições; porém, de todo 

modo, continua presente uma impotência do artista em relação à composição totalmente 

imprevisível. 

 

Steve Paxton (1987) relaciona improvisação com a busca de novas relações e 

situações tentando não se guiar por automatismos. Afirma que é necessário usar as 

informações que se dispõe de forma a não ser controlado por elas. Porém, diante da 

incapacidade de eliminar os hábitos, o que se pode fazer é perceber um novo sistema 

agindo sobre o velho, e isso acontece de maneira tênue. A este respeito, questiona: “O 
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que é apropriado para esse momento?” (PAXTON, 1989, p. 20). Para responder a essa 

questão, Paxton relaciona treinamento, entendimento de composição de cena e 

possibilidades de conexões como exigências para improvisar. Preocupado com essas 

relações, elaborou o contato improvisação12, envolvendo “decisões de risco, possível 

desorientação espacial, e procede sem a segurança dos limites estabelecidos pelas 

coreografias convencionais” (PAXTON, 1989, p.19). Um sentido de liberdade13 é 

instaurado, pois as pessoas envolvidas no contato não podem predeterminar suas 

escolhas e ações, nem mesmo um tema a seguir, e podem agir como queiram nessa 

relação em “reação espontânea”, desde que em contato (NOVAK, 1990). 

 

Igualmente preocupados com a composição da improvisação e sua prática, Lisa 

Nelson, David Zambrano e Robert Ellis Dunn afirmam que é necessário treino. Somente 

com treino é possível ter condição de tomar decisões em tempo real, com a devida 

atenção e percepção para a composição, contribuindo conscientemente e 

premeditadamente para tal exercício. 

 

Para Nelson (2000), a improvisação é baseada em fórmulas não lineares 

compostas entre escolhas e edições durante sua ocorrência, que exigem treino para sua 

composição. O ato de improvisar implica uma cadeia de escolhas, cujas seleções 

reduzem as propostas de performance durante seu acontecimento. Nelson afirma que 

não é possível fazer tudo o que se sabe, sempre há um recorte sobre relações possíveis a 

serem exploradas, de acordo com condições e encadeamentos para a cena. Afirma ainda 

que, sem treino anterior, o improvisador tende a compor com maior restrição, pois não 

há condições para perceber as possibilidades compositivas e agir a tempo, estando 

sempre atrasado na relação percepção e ação nas ocorrências. Atualmente, Nelson 

desenvolve o Tuning Scores, uma pré-técnica para composição e apresentação 

espontânea. Algumas regras são definidas, concentrando-se nas percepções do corpo e 

                                                 
12 Prática amplamente difundida no mundo todo, o Contato improvisação é frequentemente uma performance em 
duo, numa relação não hierárquica, que consiste em troca de peso entre os dois integrantes, em rolamentos, 
carregamentos e deslizes. Não há ensaios, somente performance. Carrega em seus propósitos preocupações 
anatomo-fisiológicas e conotações sociopolíticas. É encarado por diversos praticantes como um projeto de vida, 
um modelo de relações possíveis entre liberdade e adaptação baseados na relação de confiança, cooperação e 
dependência (BANES, 1987).  
13 É exatamente essa noção que será posta em xeque a partir do segundo capítulo, com a noção de hábitos 
apresentada. E, no terceiro capítulo, será confrontada e reproposta. 
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espaço. São “mapas” a seguir, que ajudam a observar padrões, processos, estratégias, 

estado de alerta e disponibilidade para dançar. Tuning score é uma situação de dança 

simplificada. “É uma estrutura, ou rubrica, que os dançarinos têm liberdade de compor.” 

(NOË, 2006, pp. 74). Pode ser utilizada como treino, assim como em mostras de 

improvisações. 

 

Zambrano (2002) afirma que só é possível saber como improvisar quando há 

consciência sobre como e quais decisões tomar no momento da improvisação, e isso 

requer treinamento. Para isso, desenvolveu a técnica flying low, onde a noção de “se 

deixar atravessar” é a principal ferramenta. Ele afirma que já sabemos como improvisar, 

porque já fazemos isso na vida, em tomadas de decisões, mas precisamos de 

treinamento para dançar, atentos ao que está acontecendo, ao próprio corpo, ao espaço, 

à música e às outras pessoas. É preciso estar atento ao que se percebe. Perceber o 

movimento atravessando em espirais e deixar o corpo todo responder a isso sem tensões 

é o principio de sua técnica para se deixar permeável e ampliar a percepção.  

 

Segundo Zambrano, uma das problemáticas sobre improvisação está no fato de 

que não é possível ter garantias sobre o que irá acontecer durante sua ocorrência, porém, 

é possível alimentar expectativas e até mesmo prever certas soluções, principalmente 

quando as pessoas que estão improvisando se conhecem e treinam juntas. Para ele, isso 

acontece pelo reconhecimento das informações de técnicas de dança inscritas nos 

corpos. Essas informações carregam possibilidades de decisões legíveis. Entretanto, 

para ele, um aspecto distintivo da improvisação está na tentativa de romper com padrões 

identificáveis, buscando respostas inesperadas, e esse seria o seu desafio.  

 

Um dos principais defensores de treinamentos para prática e composição da 

improvisação foi Robert Dunn. Em seus workshops, realizados nos anos 60, Dunn já 

difundia e testava alguns dos princípios os quais relacionava como imprescindíveis para 

uma contrastante improvisação. Para Dunn (1987), a improvisação tem como objetivo 

surpreender artista e público, constantemente, com respostas imprevistas e bem 

encadeadas. A variedade e flexibilidade são, para ele, elementos fundamentais para 

quem improvisa, pois a composição necessita de contrastes nos movimentos. Por isso, o 
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treinamento corporal torna-se a ferramenta mais importante. Ele desenvolveu um 

treinamento no qual os dançarinos podiam ampliar o repertório dos movimentos 

individuais, assim como as possíveis conexões de movimentos.  

 

Para isso, Dunn propunha sempre mais de uma qualidade de movimento a ser 

pesquisada. Com o objetivo de possibilitar ao dançarino o movimento “sem resíduos”, 

seu treinamento propunha um trabalho de corpo baseado, no que chamava de ‘contraste’ 

- treinar diversidade de repertório e atenção para ampliar possibilidades de conexões 

durante ocorrência da improvisação - ampliando as possibilidades de escolha e 

composição. Usava acaso e estruturas arbitrárias para dificultar a reprodução de hábitos. 

Ele afirmava que não tinha condição de ensinar nada aos alunos, mas possibilitava às 

pessoas condições e consciência sobre o que estava se passando durante a improvisação, 

dando ênfase à experiência pessoal quanto à disciplina. Mesmo com a elaboração de seu 

treinamento, ele deixava clara a necessidade de revisão das expectativas dos dançarinos 

sobre os resultados das improvisações, dizendo: “Não é possível sempre ser belo ou 

eficiente enquanto se improvisa” (DUNN, 1987, pp. 32), por isso, é preciso lidar com as 

imperfeições relativas ao momento, e estar preparado para isso. 

 

Dunn desenvolveu um método de ensino em improvisação em dança, 

denominado a lógica da improvisação, no qual propõe três focos de investigação: (1) 

respostas de movimento (relativo a vocabulário de movimento); (2) sugestões 

perceptivas (como o ambiente interfere nos movimentos); (3) co-relação entre ambos 

(corpo-ambiente). Por meio destes focos, ele permitia que o improvisador se 

relacionasse com uma variedade de possibilidades de movimentos e sua relação com 

espaço e tempo. Eram estratégias para forçar um distanciamento de recursos habituais. 

Dunn baseou-se no pensamento e nos desenvolvimentos de Laban14, reestruturando sua 

pesquisa sobre as qualidades de movimento. Nessa pesquisa, o foco principal é que duas 

ou mais qualidades do movimento possam encadear-se para que haja contraste na 

composição, e, assim, um sentido se estrutura para o outro que está sendo feito. Ele 

sempre buscava mudar sua forma de direcionar as aulas como estratégia facilitadora 
                                                 
14 “Rudolf Laban (1879-1958), de origem austro-húngara, foi um coreógrafo, dançarino, educador do movimento 
e pioneiro da dança moderna alemã. Seu trabalho, significantemente, se desenvolve nas possibilidades de 
escolhas de elementos de movimento e desenha princípios de expressão coreográfica, análise de estilo; mescla 
culturas análise histórica e a semiologia da dança.” (apud BÈLEC, 1997:44). 
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para outras combinações acontecerem. Ele mudava seu posicionamento na sala, sua 

entonação no comando verbal, a disposição espacial para o desenvolvimento da 

atividade, que dividia em pesquisas de solos, duos, trios ou grupos. Com essas 

alterações, dizia que era possível observar as coisas de uma maneira distinta, permitindo 

lidar com o imprevisto (apud BÉLEC, 1997).  

 

Hagendoorn, com interesses semelhantes a Martins, Giglio, Paxton, Dunn, 

Nelson e Zambrano sobre a quebra de padrões dos improvisadores, desenvolve suas 

investigações e a decorrente formulação de treinamento. A improvisação, como 

Hagendoorn (2003) sugere, introduz problemas adicionais à dança, onde os dançarinos 

precisam tomar suas próprias decisões. Os dançarinos precisam enfrentar dois desafios: 

de um lado, têm que estruturar seus movimentos de forma a criar uma apresentação 

interessante, de outro, necessitam evitar a repetição dos mesmos padrões de movimento. 

Dessa forma, busca-se garantir uma criação que fuja aos padrões dos artistas. Os hábitos 

podem constituir o estilo pessoal do dançarino e vão em direção aos movimentos que 

ele deseja obter e que são funcionais. A improvisação tenta escapar disso, indo em 

direção à liberdade de escolha e coerção.  

 

Hagendoorn se preocupa em como é possível evitar automatismos, e para isso 

elaborou o que chama de treinamento genérico.  Nesse treinamento, busca adaptar a 

proposta, genericamente, a diferentes configurações de corpo e do movimento, ao 

mesmo tempo que é especifico, com regras claras sobre as possibilidades de ações 

particulares e relações com o espaço. Hagendoorn procura por uma fonte de estratégias 

de movimento, baseado no modo como os movimentos são processados no cérebro, e 

define uma técnica de treinamento em improvisação inspirada na neurociência, o fixed-

point technique. A idéia é que, quando se tornam explícitas, as propriedades implícitas 

do sistema motor, é possível mantê-las sob controle consciente. 

 

Em entrevista15, Tica Lemos16 afirma que a improvisação é uma linguagem e é 

autoral, lidando com escolhas individuais no ato de sua ocorrência. A todo momento, a 

                                                 
15 Entrevista realizada em 5/9/2006. 
16 Tica Lemos foi sócia e fundadora do Estúdio Nova Dança. 
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improvisação organiza informações, e as escolhas acontecem através dessa dinâmica, 

em uma tensão entre hábitos e possibilidades de novas configurações. Ela afirma que, 

durante a improvisação, o artista tem que estar atento à percepção das relações e 

funcionamentos individuais, para compor suas escolhas e decisões de modo a criar 

possíveis conexões em sua composição geral.  A improvisação se faz por escolhas e 

decisões, sobre opções e processamento de informações no desenvolvimento cênico. 

Afirma Lemos: “A improvisação é ‘aqui e agora’, com muitas decisões, a todo tempo 

estamos decidindo e escolhendo, pela ação, reação e que ação,... a improvisação é 

regida pelo seu momento” (LEMOS, 2005).  

 

Na Cia. Nova Dança 417, que Lemos fundou em 1996 e integra até então, são 

desenvolvidos processos entre momentos de pesquisa e apresentação de trabalhos. Os 

momentos se diferenciam pela característica de estudo e mostra de processos, porém 

não ocorrem, necessariamente, separados, em etapas tão demarcadas. A pesquisa 

acontece em ambos os momentos. O estudo ocorre anteriormente à mostra pública, em 

momento compartilhado somente pelos artistas envolvidos no projeto, já a apresentação 

implica pesquisa durante sua ocorrência, levada à cena e explicitada ao público. A Cia. 

formula treinamentos que passam por adaptações, de acordo com interesses e 

necessidades de cada pesquisa realizada. Existe um campo de treinamento que 

permanece – referente à ampliação da percepção e de repertório de movimentos – 

campo esse que, praticamente, se organiza em um método difundido pelos integrantes 

da Cia., em suas aulas de contato improvisação. Enfatiza repetição e insistência como 

importantes recursos na experimentação de procedimentos e incorporação dos 

princípios. 

 

Em suas práticas, tem como interesse e foco de investigação os treinamentos 

relativos a dois aspectos, o que Lemos chama de trabalho de: 1. Corpo e 2. Composição. 

1. Trabalho de corpo se refere à ampliação da percepção do corpo e das possibilidades 

de movimento, incluindo noções sobre organização, estrutura e funcionamento 

anatomo-fisiológica, trabalhando a conexão do corpo em movimento associada à 

                                                 
17 Interessada na investigação da improvisação em cena, a Cia. é dirigida por Cristiane Paoli Quito, atualmente 
composta por Alex Raton,Cristiano Karnas, Diogo Granato, Érika Moura, Gisele Calazans, Lívia Seixas e Tica 
Lemos. 
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propriocepção, oposto ao processo de cópia e repetição de movimento. São 

experimentadas possibilidades de movimento em tempo real, sem seqüências pré-

determinadas, treinamento que inclui a prática de técnicas variadas de preparação 

corporal. A variedade de técnicas está vinculada à idéia de que o corpo tem que ter 

flexibilidade adaptativa para o movimento, podendo se adequar a diversas propostas, 

com a intenção de mudar hábitos; 2. O trabalho de composição tem foco na atenção, 

com objetivo de exercitar a prontidão e conexão para perceber o que está acontecendo e 

agir contribuindo no sentido e desenvolvimento da ação proposta por outro. São 

tentativas de desenvolvimento cênico coletivo – pode-se dizer, com ampla preocupação 

dramatúrgica. São treinadas táticas de atenção relativas à composição com foco na 

interação, com princípios claros sobre o que é coerente em cada proposta, sobre o que 

satisfaz a composição com certa eficiência.  

 

 

1.3 ESPAÇO COMPARTILHADO 

 

 

A autonomia dos artistas envolvidos na criação, a busca por modelos não 

hierárquicos, a ênfase no desvelamento do processo como produto da obra artística, a 

escolha por composições que evidenciam o acaso e a aleatoriedade e questões 

metalingüísticas são alguns dos interesses compartilhados entre artistas que elegem a 

improvisação como modo investigativo da dança. Pois, na improvisação a 

processualidade é explicitada a tal ponto que ela é a obra artística, travando explicitas 

discussões acerca de seu fazer artístico. Essa obra processual propõe algumas revisões 

em seus processos e configurações que incluem as relações entre dança e possibilidades 

de composição – espaço de apresentação – participação do público – profissionalismo – 

treinamento – virtuosismo – cotidiano – encadeamento de movimentos – pesquisa de 

movimentos.  

 

A improvisação levanta algumas problemáticas para a dança, pelo processo que 

é desvelado em sua configuração, no ato de apresentação pública, assim explicitando a 
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transitoriedade e a processualidade implicadas da dança. Tais características não se 

restringem à improvisação, elas são compartilhadas por todas as formas de organização 

da dança. Ou seja, é da natureza da dança consolidar-se durante a sua ocorrência, 

exigindo ser refeita a cada realização. Essa condição é distinta, por exemplo, das artes 

plásticas, onde uma escultura passa por processo de criação que culmina no seu produto, 

e esse resultado mantém-se nessa configuração – mesmo com distintas apreciações e 

sob a ação do tempo, a formatação final da obra que se dá a ver é relevantemente 

preservada. Na dança não é assim, mesmo em balés clássicos de repertório, ela é refeita 

a cada apresentação, e é na mostra de cada obra que ocorre a finalização. Entretanto, as 

danças podem contar com diferentes graus de finalização relativos à concepção e 

organização de composições. Há artistas que compõem a dança com acordos claros 

sobre coreografias e desenvolvimento dos encadeamentos motores dos corpos e das 

cenas.  Já há outros que utilizam a condição processual da dança como mote para e na 

configuração, assumindo-a em suas propostas de organização. É sobre esse pressuposto 

que a improvisação se auto-organiza, não simplesmente comunicando a idéia de 

processualidade, mas realizando-a enquanto opção de configuração da dança.  

 

A transitoriedade implica constante questionamento e reorganização das suas 

questões em novos formatos18. Na improvisação não há necessariamente temas pré-

selecionados, nem movimentos em seqüências pré-ordenadas, nem desenvolvimento 

pré-definido da composição. Pode haver alguns acordos prévios, como visto na 

classificação proposta em trabalho anterior (GUERRERO, 2006), mas estes são 

propostos sempre mantendo elevado grau de abertura na obra, na qual as decisões são 

tomadas em tempo real, ou seja, as finalizações das composições ocorrem durante o seu 

fazer. Assim sendo, na improvisação existe uma tentativa de buscar novas soluções para 

os problemas criados durante a dança, revendo padrões e propondo outras 

possibilidades de compor e apresentar. A cada dia de uma temporada, é possível 

identificar modificações notáveis sobre desenvolvimentos e composições realizadas 

anteriormente. São experimentadas diversas formas de organizar materiais e compor.  

 

                                                 
18 É importante deixar claro que a preocupação sobre revisão dos formatos da dança não se restringe à 
improvisação, e vários artistas se dedicam a investigar questões sobre o corpo na cena e sua potencialidade de 
comunicação em outros modos de composição. Ver “Exhausting Dance”, de André Lepecki. 
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Improvisadores têm como aspiração alcançarem o novo. Devem, portanto, 
aprender a ’desautomatizar’, a ‘quebrar hábitos’, a desmanchar os 
movimentos ou organizações de movimentos já instalados, e descobrir novas 
formas de resolver problemas. (MARTINS, 2002, pp. 111) 

 

 

É inegável, e ao mesmo tempo discutível, o interesse em compor constantemente 

novos arranjos a partir do quais os improvisadores buscam ampliar sua autonomia sobre 

a composição, compondo assim novas e inusitadas danças durante a apresentação. 

Pretende-se, então, auxiliar a ocorrência de encadeamento de ações espontâneas, 

inusitadas e/ou surpreendentes, intensificando, assim, a potencial liberdade compositiva 

do improvisador com a amplitude da sua possibilidade de ação. É enfatizado o 

descontrole, a intensa vivência do momento presente, e a flexibilidade do improvisador 

para compor com variadas e frescas soluções. Nota-se que há uma preocupação em 

relação à repetição e ao estabelecimento de padrões, pois há a intenção de fugir da 

previsibilidade e da obviedade. Para isso, inclusive, são elaborados treinamentos com 

objetivos de ampliar as possibilidades de composição, atuando na busca por variedade 

de movimento, desenvolvimento e organização da dança.   

 

O improvisador precisa de agilidade e flexibilidade suficientes para compor com 

prontidão, buscando novas soluções, estando atento à eficiência e coerência da 

composição. Em contraponto a estes propósitos, é amplamente discutida e afirmada a 

inevitável incidência de restrições nas seleções compositivas em improvisação. A 

necessidade de treinos anteriores somente torna-se fundamental porque não se pode 

evitar automatismos. Os hábitos insistem sobre as ações, são recorrências claramente 

reconhecíveis. Essas inscrições no corpo são tomadas como algo a ser combatido por 

quem anseia por novas e surpreendentes soluções de composição, e, para estes, os 

treinamentos são estratégias para evitar os hábitos. Entretanto, é evidente que mesmo 

que as formulações e práticas de treinamentos têm como propósito ampliar o repertório 

de movimento, a atenção, a percepção e o entendimento sobre composição, tais 

propostas exigem repetição e método, assim como pré-estabelecem movimentos, focos 

de atenção e objetivos sobre composição, formatando pensamentos e replicando-os. Ou 

seja, a elaboração de treinamentos determina e explicita a inevitável incidência de 

restrições sobre a improvisação. Mesmo que pautadas na variedade de possibilidades 
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compositivas, há restrições operando, afinal não se pode fazer tudo o que se quer: trata-

se de uma impossibilidade do corpo. 

 

Entre discursos, pesquisas e procedimentos apresentados, se torna evidente a 

recorrência de hábitos como tendências compositivas que insistem sobre artista e grupo, 

consolidando formas de improvisar, treinar e pensar a improvisação na dança. Pode-se, 

então, associar a improvisação, como evento imprevisto, com ampla incidência de 

hábitos que, operando, restringem condições para composição da dança. Os 

improvisadores tomam decisões de acordo com restrições presentes, agindo sob 

condições prévias (hábitos e estruturas do corpo) que atuam como seu campo de 

possibilidades para resoluções compositivas em tempo real.  

 

É evidente a preocupação dos improvisadores com a repetição de padrões, com 

seus “resíduos” inevitáveis. Mesmo improvisando aparentemente sem elaborações 

prévias, parece que não é a falta de acordos combinados a priori  que auxilia o 

surgimento de novas composições, nem a liberdade dos artistas em não contarem com 

restrições pré-definidas que ampliam condições para aparecimento de novos arranjos. 

Pois, sempre há hábitos incidindo, como acordos, sejam eles relativos a práticas de 

treinos para improvisar, de técnicas de danças, do histórico do improvisador, seu 

comportamento, experiências e etc.. O incômodo com as tendências e as insistências 

indica a necessidade de encontrar outros modos de o corpo se mover e tomar decisões. 

Todas as iniciativas convergem para a elaboração de treinos para tais propósitos. É 

preciso repetir, insistir em outras soluções de movimentos e de entendimento de 

composição da dança para ampliar o repertório. Aqui chega-se a um ponto importante e 

revelador: se há a necessidade de treinamentos, é porque há entendimento de que há 

restrições operando, e para solucionar tal problema há somente a insistência em 

procedimentos para consolidar outros hábitos, e, assim, ampliar a gama de 

possibilidades para compor, pois com maior variedade de repertório pode-se ter a 

impressão de novas combinações e arranjos.  

 

Pode-se inferir que somente com a repetição de outros podemos ampliar a 

repetição dos mesmos. Ou seja, os outros viram os mesmos, e sempre existem 
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potenciais outros, futuros mesmos, nas relações corpo – ambiente experimentadas. 

Somente insistindo tem-se condições de ampliar o campo de possibilidades, pois nada 

emerge sem o reconhecimento e a decorrente insistência, e isso ocorre por meio da 

experiência adquirida. Não há como agir sem hábitos, mas pode-se adquirir uma ampla 

experiência que garanta vasto repertório. Não há mágica para novos surgimentos. O 

processo de produção de hábitos e relações com a improvisação será desenvolvida a 

partir do capítulo 2, no qual será apresentada e aplicada a relação e incidência de hábitos 

na composição de improvisações em dança, entre regularidades e divergências de 

regularidades. 

 

 

1.4 UMA TENTATIVA: TERMINOLOGIAS 

 

 

O corpo humano comum é uma criação de hábitos, respostas inconscientes de 
estímulos físicos e rotinas sem aventura (BANES, 1987, pp. 21). 

 

 

A partir da busca por produzir novas e surpreendentes composições em 

improvisações, diversas metáforas são adotadas e utilizadas com intenção de nomear 

aspectos, princípios e características advindas de sua condição imprevista. Entretanto, 

não há consenso sobre tais proposições terminológicas, há concordância em certos 

aspectos – é com base nessas confluências que serão propostas as reflexões 

problematizadas na presente dissertação.  

 

Alguns termos utilizados conectam a improvisação a um campo subjetivo, 

mistificador e impreciso, comumente relacionado às expectativas de cada artista, ou 

grupo de artistas. Ocorre uma confusão terminológica que gera imprecisão sobre 

condições e possibilidades de composição e distancia a improvisação de suas reais 

potencialidades. Buscar dançar sem resíduos, evitando os hábitos, com objetivo de 

manutenção do frescor na tomada de decisões para que elas ocorram de forma 
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inesperada e desconhecida, realizando novas e espontâneas composições a cada noite, 

são interesses compartilhados entre improvisadores. Esses interesses estão intimamente 

relacionados à característica imprevista da improvisação. Porém, não há como evitar 

recorrências de ações. Não há como improvisar sem restrições. As restrições podem 

impor-se através de treinamentos em improvisação ou simplesmente pelo histórico de 

cada dançarino, por serem provenientes de suas experiências e tendências.  

 

Para um clarear de idéias sobre improvisação é necessário buscar termos mais 

apropriados para definições e implicações. Escolher as metáforas que dêem menos 

margem a divagações para outros campos que não o da dança, enquanto movimento e 

forma de organização e reflexão artística. Ao mesmo tempo, é impossível uma total 

precisão terminológica e/ou de correspondência metafórica, pois sempre haverá diversas 

e divergentes conclusões, já que as informações estão associadas a referências 

individuais, teóricas e culturais.  Mesmo assim, proponho aqui uma revisão dos termos 

habitualmente utilizados com propósito de olhar especificamente para o improvisador 

em ação compositiva e relacionar um campo de possibilidades de decisão autônoma. 

 

Muitas das questões, assim como os termos utilizados, necessitam de cuidadosa 

revisão, de forma a reorganizar os modos de pensar e propor outros entendimentos 

referentes. A terminologia adotada abre para uma série de questões correlatas que exige 

cuidadosa abordagem, pois algumas metáforas pouco auxiliam no processo de 

reconhecimento das possibilidades compositivas da improvisação, muitas vezes 

confundindo interesses com possibilidades de fato, afastando a improvisação de suas 

características e implicações na dança.  

 

Pode-se dizer que a improvisação amplia a autonomia de todos os criadores 

envolvidos na composição da dança, visto que todos decidem e interferem diretamente 

na composição durante sua ocorrência. Entretanto, é complicado enfatizar a liberdade 

de criação do artista, assim como não há como garantir que haja novidades nas 

composições. Parece que, não simplesmente por se tratar de uma criação/concepção em 

tempo real, a dança tem condições de se configurar com ampla margem para novos 

arranjos. Algumas tendências são evidentes e estas delimitam o quanto a improvisação 
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pode ser nova em relação à apresentação anterior. Essas tendências são inevitáveis, são 

hábitos inscritos nos corpos que restringem o campo de possibilidades para o 

desenvolvimento das relações compositivas em tempo real. Um terreno torna-se 

reconhecível, e é nesse campo que os acordos acontecem. 

 

As condições para que a improvisação aconteça exigem associações, e essas não 

são possíveis sem os hábitos construídos na relação do corpo com o ambiente. Ambos 

restringem o campo de possibilidades de composição do improvisador. Mesmo em 

situação de improvisação há hábitos, sejam eles de comportamento ou de formações 

corporais, etc. Não há como evitar as tendências inscritas pela experiência ou pelo 

contexto, e essas restrições limitam as possibilidades de combinação e composição. Por 

isso, há um forte direcionamento nas pesquisas de improvisadores em dança no sentido 

de buscar abordagens mais coerentes em suas propostas, terminologias e práticas, no 

sentido de entender melhor como essas restrições acontecem. Como no caso de 

elaborações de treinamentos e/ou pesquisas; como a dissertação de Giglio, preocupada 

com a perda de frescor da improvisação, identificando uma tendência a estabilização de 

padrões; e a tese de Martins, que se propõe a tentar responder objetivamente “Como se 

dá a quebra de hábito em um corpo que improvisa ao dançar?”.  
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CAPÍTULO 2 – PROPOSTA PARA CLAREAR AS IDÉIAS 

 

 

2.1 OPÇÃO TEÓRICA 

 

 

Para repensar entendimentos sobre improvisação,será proposta uma relação 

interdisciplinar com a noção de hábito desenvolvida por Charles Sanders Peirce1. Tal 

noção encontra-se em diversos de seus escritos, porém poucos de seus estudiosos se 

debruçaram sobre a implicação de hábitos nas pesquisas de Peirce. A proposta aqui 

apresentada parte de uma compilação de diversos artigos, livros e textos, que muitas 

vezes enfatizam outros desenvolvimentos teóricos de Peirce, para referir à noção de 

hábito numa abordagem relacional. Desse modo, tal noção será desenvolvida indicando 

diversas de suas associações e implicações, de forma generalizada, de modo que se 

possa aplicar a diversos campos e proposições.  

 

A princípio, a aproximação entre esta noção e a improvisação surgiu da 

necessidade de compreender como os hábitos operam no campo de possibilidades do 

improvisador, sobre as restrições operantes durante a improvisação. Entretanto, durante 

o desenvolvimento da pesquisa, ficou evidente que tal noção pressupunha muito mais 

que uma simples definição. A abrangência da noção de hábito se estende a diversas 

questões, pois, sob uma perspectiva evolucionista, ela é entendida por Peirce como uma 

regra geral que age em associações de idéias, indicando como os hábitos consolidados 

se reconfiguram, adaptativamente, entre hábitos e mudança de hábitos.  

 

A perspectiva evolucionista abre a discussão para relação contextual, 

envolvendo condições adaptativas. Indica a potencialidade à mudança de hábitos como 

constantes readaptações para permanência. Não há rigidez ou plasticidade excessiva, há 

gradações entre regularidades e divergências de regularidades que promovem 

                                                 
1 Detive-me somente ao conceito de hábitos e mudança de hábitos e suas implicações para revisão e análise de 
certos princípios associados à improvisação em dança. Não se trata de um trabalho sobre a semiótica de Peirce. 
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continuidade. É com esse propósito que os hábitos tendem a se consolidarem ou se 

modificarem, com propósitos adaptativos. Sendo assim, definir hábitos deixou de ser 

uma simples investigação pontual de um termo. Suas implicações, de acordo com 

Peirce, indicam claras conexões para se repensar as restrições operantes em 

improvisação em dança, definindo-se, então, como a metodologia adotada para o 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

 

Como as regularidade e divergências de regularidades se adaptam numa 

improvisação? Quais são seus propósitos, princípios e aspectos relevantes e 

característicos? Algumas reflexões acerca das restrições implicadas em improvisações, 

assim como seus termos associados, poderão ser rediscutidas à luz dessa noção, 

indicando outros eixos de reflexão e proposição (desenvolvidas no capitulo a seguir). 

Seguiremos com proposta de Peirce sob sua perspectiva generalizada, para, a seguir, 

indicar a definição e implicações de sua noção de hábito. 

 

 

2.1.1. Generalidade 

 

 

... a tendência generalizante, é a grande lei da mente, a lei da associação, a lei 
de adquirir hábitos. (SANTAELLA, 2004a, pp. 248). 

 

As pesquisas desenvolvidas por Peirce são enfaticamente generalizadas, 

dispondo suas proposições a todos os sistemas vivos e não vivos. Têm como propósito 

analisar os tipos gerais de signos, e não o individual, histórico ou situacional, 

constituindo-se de um tratamento formal, teórico e abstrato. 

Há uma distinção proposta por Peirce que divide a generalidade em dois tipos: 1. 

objetiva ou referencial, que é a “[...] capacidade de algo para representar uma 

pluraridade de objetos [...]” (SANTAELLA, 2004b, pp. 132); e 2. subjetiva, com 

característica qualificadora, porém, não individualizante (pois para ser geral não pode 

ser individual, e seu potencial sempre é generalizante, relativo a necessidade das leis) 
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(SANTAELLAb, 2004). Tal abrangência de sua proposta favorece a aplicação desta a 

diversas áreas.  

 

 A semiótica de Peirce é como uma lógica, uma espécie de diagrama vazado 
que favorece o entendimento do mundo – e muito especialmente, o da arte. 
A amplitude da sua noção de signo, que já carrega a semente do movimento 
– uma vez que se faz sobre a noção de cadeia, de continuidade -, se torna 
um instrumento indicado para lidar com a dança. (KATZ, 2005, pp. 22) 

 

Com intuito de relacionar noções de hábitos às restrições operantes na 

improvisação em dança, apresento a seguir a definição de hábito desenvolvida por 

Peirce, indicando algumas de suas implicações e relações.  

 

 

2.2 HÁBITOS 

 

 

Parece-me que a função essencial de um signo é [...] estabelecer um hábito ou 
uma regra de acordo com a qual eles agirão numa dada ocasião (CP, 8.332).  

 

Para Peirce, os hábitos são tendências adquiridas “[...] para comportar-se de 

forma similar sob circunstâncias similares no futuro [...]” (CP 5.487). Nem todos os 

hábitos estão associados a processos conscientes, e também não se restringem a seres 

humanos, são capacidades da mente que agem consciente e inconscientemente.  

Hábito é definido como um “principio geral” (CP 2.170), uma “regra ativa” (CP 

2.643), que ganha poder em seu próprio exercício, consolidando tendências e padrões 

pela ação (BANTI, 1996). Peirce, em sua abordagem de hábito, tem alta preocupação 

evolutiva, analisando as associações2 da mente e suas tendências à permanência (entre 

conexões que incluem crenças, instintos, ação-produção espontânea e ações-brutas, 

desenvolvidas a seguir, que geram ou são hábitos). Todo processo evolucionário tende a 

                                                 
2 Peirce adota o termo associação como usado pelos associassionistas ingleses – para os quais o termo indica 
uma “operação ou evento pelo qual uma idéia evoca outra à mente... um hábito ou disposição da mente” 
(BANTI, 1996, pp. 17). 
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intensificar-se, pois onde há evolução operando, há movimento e tentativa de 

sobrevivência. O que sobrevive se fortalece, e, por motivos adaptativos, tende à 

generalização e à regularidade entre associações da mente, assim consolidando e 

validando os hábitos.  

 

Os sistemas tendem a obedecer regras, e estas são tanto estabelecidas quanto 

acionadas por associações de idéias3. Peirce relaciona tanto estabelecimento de leis 

quanto o acaso como geradores de associações de idéias. As leis prescrevem princípios, 

que normatizam condutas e operações em modos contínuos e falíveis de organização. 

Leis estabelecem regras e garantem permanências temporárias, já o acaso gera 

associações aleatórias e arbitrárias, sendo potencial introdutor de novas regras e 

questionando algumas regras operantes. É evidente a impossibilidade de manter-se em 

condição arbitrária, sem leis agindo, pois comportamentos são irreversíveis e contínuos 

simultaneamente, têm caráter dinâmico, relativo e conservativo. O acaso ocorre no 

instante presente, enquanto que as leis perduram no tempo, estabelecendo e 

consolidando regras de ações, entre outras. Portanto, as associações de idéias conectam 

leis em relação com o contexto, relacionando-se diretamente o instante presente com as 

experiências vividas, em constantes reajustes de tendências e possíveis intervenções do 

momento. As associações fortalecem os hábitos, pois são mecanismos que garantem 

continuidade, gerando insistências e tendências de leis.  

 

 

**** 

 

 

De acordo com Peirce serão apresentados alguns aspectos e implicações da 

incidência de hábitos. Primeiramente será apresentada a proposição das idéias, segundo 

suas leis, como provedoras de hábitos que, em associação, os acessa. Os instintos e 

crenças são exemplos de tal proposição, evidenciam a força de hábitos consolidados em 

ação. Os hábitos não podem existir sem a possibilidade de mudança dos mesmos, visto 
                                                 
3 O conceito de idéias está associado a modos de organização de pensamentos e ações, e de relações conscientes 
ou inconscientes. 
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que dependem da relação com contexto para suas associações. Suas potenciais quebras 

de regularidades podem aparecer em reações espontâneas, assim como podem gerar ou 

serem geradas por dúvidas ou ações-brutas, podendo, inclusive, estabilizar hábitos de 

mudança de hábitos, como veremos a seguir. 

 

 

2.2.1. Idéias 

 

 

As idéias têm intensidades que contam com distintas vivacidades4. O grau de 

vivacidade depende do estado de alerta, atento às idéias em fluxo na consciência, em 

constante movimento entre inconsciente e consciente. Peirce sustentou a hipótese de que 

todas as coisas vivas sofrem as leis das idéias e lei de ação das idéias, sendo regidas 

por associações, e assim adquirindo hábitos. Ele assume que toda lei é resultado de 

evolução, tratando-se de processo evolutivo. 

 

Segundo Peirce, as idéias são regidas por duas leis: associação por semelhança e 

associação por contigüidade. A associação por semelhança (associação causa 

semelhança) atribui valor a coisas e relações. Essa valoração enfatiza algumas 

semelhanças que ocorrem no trânsito entre consciente e inconsciente em gradações de 

vivacidades. Através da experiência, o reconhecimento de similaridades conecta 

informações, e esse movimento traz à consciência as associações. 

 

[...] quando uma quantidade é trazida vividamente à consciência, outras 
terão imediatamente sua vivacidade aumentada. Esse processo resulta numa 
idéia compósita (comparável grosseiramente a uma fotografia compósita) ou 
idéia geral. A ocorrência repetida de uma idéia geral e a experiência de sua 
utilidade resultam na formação ou fortalecimento de um hábito [...]. 
(BANTI, 1996, pp. 20) 

 

                                                 
4 As vivacidades são relativas ao estado de atenção da mente, a determinada situação ou pensamento. 
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As associações por contigüidade ocorrem quando duas idéias em associação 

geram uma terceira, que causa mais interesse ao sistema do que as duas idéias iniciais. 

Nesse caso, são introduzidos aspectos imprevistos, cujas conexões produzem outras 

‘soluções’ ou configurações mais eficientes, dentro de uma perspectiva evolutiva. Esse 

tipo de associação pode produzir novidades aparentes ao sistema, a partir de 

representações e conexões de hábitos que estabelecem o terceiro.  

 

Com base nas leis de idéias, Peirce tentou formular a lei de ação das idéias, que 

conta com cinco princípios: 1. o abandono de uma idéia a afunda no esmaecimento; 2. a 

força de associação vivifica as idéias ali conectadas e garante permanência; 3. há 

mudança de conexões de idéias quando a associação ocorre por contigüidade, gerando 

uma terceira idéia; 4. o intercâmbio entre idéias ocorre predominantemente de modo 

inconsciente; 5. a medida que algumas idéias se fortalecem, outras se tornam mais 

fracas. Podemos então dizer que os hábitos são regidos por leis de idéias e de ação de 

idéias, por associações de signos que favorecem sua permanência evolutiva (BANTI, 

1996).  

 

Sou compelido a afirmar que uma idéia pode apenas ser afetada por uma 
idéia em continua conexão com ela. Por nada, senão uma idéia, ela pode ser 
absolutamente afetada. Isto me obriga a dizer, como de fato o farei sob outro 
enfoque, que aquilo que denominamos matéria não está completamente 
morto, mas é, apenas, mente embotada por hábitos. Ela ainda mantém o 
elemento de diversificação e nesta diversificação há vida (CP 6.158). 

 

Os hábitos, então, são regularidades que se consolidam e se fortalecem pela 

experiência. A experiência é algo que se choca contra nós, é uma compulsão que 

imprime tendências. Essas tendências indicam recorrências de hábitos que se organizam 

entre associações de idéias, seguindo tanto as leis das idéias quanto as leis de ação das 

idéias. Os hábitos são gerais o suficiente para garantir a continuidade evolutiva e indicar 

associações futuras. Essa condição preditiva demonstra que “[...] um hábito foi 

estabelecido como guia para nossas ações. Esse hábito influenciará a natureza de 

pensamentos futuros, do que decorre que diferentes hábitos levarão a diferentes modos 

de ação” (SANTAELLA, 2004a, pp. 67). Da diversidade de experiências decorre a 
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amplitude de hábitos consolidados que podem, então, se reconfigurar de diversos 

modos, vivificando suas tendências e sua variedade. 

 

 

2.2.2. Instintos e crenças 

 

 

A habilidade de prever e descobrir leis da natureza advém do instinto de 

sobrevivência, são hábitos de ação que permitem prever comportamentos futuros. Os 

rearranjos de hábitos se dão de modo a garantir a sobrevivência da espécie, propondo 

regularidades em suas ações, como um poder de reprodução, mesmo que sem verdades 

absolutas ou imutabilidades (SANTOS, 2005).  

 

Tanto as crenças como os instintos garantem regularidades, pois são hábitos 

embutidos de histórico. Os históricos estão vinculados a experiências vividas, e 

envolvem mediações coletivizadas pelo contexto, espécie, aprendizado e ação, através 

de leis5 convencionadas. Os instintos se apresentam como reações instantâneas e 

inconscientes, apresentam características inatas. São ações criativas, inventivas sobre 

uma situação, sempre em mediação com o contexto. São hábitos que propõem 

inferências associadas a outras inferências, num continuum, que relaciona 

instantaneamente experiências vividas e adquiridas à situação apresentada, gerando 

comportamentos reconhecíveis. Os instintos agem como insights, em soluções 

imediatas, já as crenças agem predominantemente como atos conscientes.  

 

As crenças são modos institucionalizados de entendimento de mundo, 

compartilhadas coletivamente. Trata-se de formulações estabelecidas com propósitos de 

garantir a manutenção de um grupo. A crença nos faz agir de maneira convencionada à 

situação apresentada (FARIAS, 1999), “uma crença não nos coloca em ação 

prontamente, mas sim em condição tal que deveremos agir de certo modo quando a 

ocasião surgir” (CP 5.373). “Uma crença, em síntese, é uma regra para a ação, isto é, 
                                                 
5 Leis, aqui, são adotadas como proposto por Peirce, definidas anteriormente.  
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um hábito” (SANTAELLA, 2004a, PP. 242). Como todo hábito, as crenças não são 

entidades imutáveis, são acordos instituídos que conduzem algumas expectativas e 

previsibilidades à experiência. Esses acordos são compartilhados por um coletivo que se 

agrupa por motivos evolutivos, primando por sua permanência.  

 

Crenças são hábitos que imprimem normas de conduta. Agem como princípios-

guias que promovem autocontrole. Não são estáticas, as crenças são regras instituídas 

pela experiência evolutiva, e mantém-se em relação dinâmica, ou seja, podem gerar 

mudanças. Tais mudanças são efetuadas pelo controle crítico deliberado que exercemos 

sobre crença e conduta, e estas conduzem a outros hábitos em consolidação. “No 

momento em que um hábito de pensamento ou crença é interrompido, o objetivo é 

chegar a outro hábito ou crença que se prove estável, quer dizer, que evite a surpresa e 

que estabeleça um novo hábito que não seja frustrado.” (SANTAELLA, 2004a, p. 167). 

 

 

2.3 MUDANÇAS DE HÁBITOS 

 

 

A concepção de lei para Peirce traduz-se na tendencialidade do universo de 
adquirir novos hábitos. O hábito é visto como regra geral de conduta. A lei 
pode ser compreendida à luz do conceito de causação final6, signo em 
movimento. A lei rígida é caso limite de uma tendencialidade. 
(LANGENDONCK, 2004; pp. 70). 

 

Não há lei pronta, universal e nem infinita, toda lei modifica-se evolutivamente, 

em relação com contexto. Por isso podemos inferir que hábito vivo é hábito em 

constante transformação, não há hábito estático. As regularidades sempre são associadas 

para que se possa reconfigurá-las. Os hábitos quando requeridos não estão prontos e 

estáticos esperando um momento para serem acionados, sempre que solicitados eles se 

reconectam por associações de idéias.  Um hábito de ação visa a responder as 

necessidades de uma situação momentânea, e para isso se conecta adaptativamente. A 

                                                 
6 Processo de causação final é adotado por Peirce para definir meios para atingir metas pré-determinadas, refere-
se à processualidade lógica. 
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partir dessa forma de funcionamento torna-se evidente a constante potencialidade de 

mudanças de hábitos.  

 

Não existe pura matéria, nem pura mente. O continuum entre matéria e mente 

implica a relação com o hábito, pois ninguém é totalmente escravo de seus hábitos, 

como um sistema fechado que não se relaciona, nem dispõe de total plasticidade e 

adaptabilidade para viver em mutabilidade. O continuum propõe um jogo de relações 

entre regularidades e divergências de regularidades, de acordo com a vivificação de 

idéias.  

 

As mudanças de hábitos são alterações que ocorrem entre reconfigurações de 

hábitos, em associação de idéias, de acordo com a situação/momento. Apresentam 

variações de níveis, conforme os graus de vivacidade, como potenciais de ocorrência, 

que dependem das relações entre ação e contexto; consciente e inconsciente. Uma 

rigidez excessiva paralisa o sistema, assim como uma plasticidade excessiva não cria 

coesão. Existe uma infinidade de gradações de hábitos, que vão desde os extremos de 

rigidez (como uma quase incapacidade de modificá-los) à alta plasticidade (a não 

capacidade de manter hábitos). É nessa relação que os sistemas exercem sua 

adaptabilidade, associando idéias de acordo com o contexto, condições e tentativas de 

continuidade. Quanto mais estabilizados os hábitos, menos espontaneidade é encontrada 

em qualquer processo evolutivo, quanto maior a diferença, mais instável torna-se o 

processo, o que favorece a mudança de hábito. Os graus de mudança de hábitos ocorrem 

em associações que geram reconfigurações apresentadas como modificações, como 

outras formas de conexões e representações, ali ainda não identificadas.  

 

 

2.3.1. Espontaneidade 

 

 

A espontaneidade pode ser entendida, segundo Peirce, como ação potencial para 

a mudança de hábitos. Todos têm condições de se relacionarem com situações 
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apresentadas por hábitos ou por ações espontâneas. Geralmente, a espontaneidade está 

relacionada ao insight, em associações de idéias imediatas e imprevistas. Simula, ou 

realmente é, uma relação à primeira vista.  

 

Durante o processo evolutivo, a tendência em agir por hábitos se fortalece. Na 

medida em que os hábitos se fortalecem e se estabelecem, a espontaneidade potencial 

diminui.  Há uma predominância de reorganizações de informações adquiridas, por 

insistentes associações, deixando a tendência a associações espontâneas com baixo 

potencial de ocorrência. Ao longo do tempo evolutivo, reações espontâneas podem 

inclusive perder vivacidade e cair no esmaecimento.   

 

Por motivos adaptativos, visando sua permanência, todos os sistemas tendem à 

regularidade, diminuindo sua pré-disposição para ações imprevistas e introdutórias, 

como é o caso da reação espontânea. Entretanto, não há como evitá-las, são reações 

potenciais que dependem do grau de imprevisibilidade da experiência vivida somada ao 

imediatismo da ação. A experiência é algo que se força sobre cada um, vai além das 

percepções, é compulsória, por isso deixa-se de ter controle sobre a situação vivida. 

Assim sendo, não há como controlar totalmente os acontecimentos, muito menos as 

suas implicações. Porém, também não há como evitar a tendencialidade nas relações e a 

seleção por estabilidade, visando à permanência. Nossas repostas aos fatos ocorrem em 

associação de idéias em relação com o contexto e o momento, e podem se apresentar em 

hábitos consolidados ou em reações espontâneas, mesmo que estas estejam menos 

ativas ao longo do tempo. 

 

 

2.3.2. Dúvida 

 

 

O processo da dúvida é um dos impulsionadores da mudança de hábito, pois “a 

dúvida começa quando a função regular e desproblematizada de um hábito é rompida” 

(SANTAELLA, 2004a, p. 69), dando vazão a inquietações, questionamentos e 
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problematizações. Sempre que a uniformidade estabelecida por hábitos não responde 

bem às expectativas, gerando questionamentos acerca de sua função, há uma 

potencialidade à mudança de hábito, até que essa problematização se estabilize em outra 

regra ativa, em outro hábito. Porém, vale ressaltar que nem sempre uma dúvida gera 

mudança, muitas vezes pode somente causar instabilidade, reforçando hábitos ou 

crenças já instaurados. 

 

Peirce distinguiu três modos de mudança de hábito por dúvida, podendo se 

iniciar: 1. por meio de experimentação imaginária, hesitação; 2. quando dois hábitos 

entram em conflito; ou 3. por fatos-brutos ou ações-brutas. (SANTAELLA, 2004a). Os 

seja, a dúvida pode gerar mudanças quando se depara com hesitação sobre 

conhecimento, por choque entre hábitos e pela imprevisibilidade de ações brutas. 

 

Quando alguma dúvida ou insatisfação se apresenta, as crenças são postas em 

xeque, passando a gerar incômodo, hesitação e surpresa sobre o fato. Sendo assim, 

investigações acerca de tais dúvidas tornam-se necessárias. Segundo Savan, a 

investigação estabiliza crenças e se inicia a partir de algo questionável, porém ainda em 

estado pré-crítico, estado indeterminado de um objeto ainda não examinado. É 

necessário que um fato-bruto ponha tal investigação em movimento, trazendo a dúvida à 

experimentação, tirando-a de um estado de inocência (apud SANTAELLA, 2004a). 

Desta forma, as investigações propõem modificações de crenças e hábitos, ou mesmo 

promovem novas crenças e hábitos, para que assim sejam instauradas novas 

expectativas de ações futuras. Quanto mais estabilizadas as crenças, mais condições há 

para que as dúvidas se instaurem, pois sua segurança e clareza de funcionamento 

auxiliam na introdução de reflexões sobre o próprio funcionamento.  Tornar crenças 

claras exige questionamento, testes que as validem constantemente, instaurando e 

reconfigurando hábitos. Tanto as dúvidas quanto as crenças são modos de ação. As 

crenças são exemplares de hábitos, que podem ser expressos numa proposição, 

enquanto as dúvidas são a ausência de hábitos possibilitando a mudança de hábitos. 

 

 



 47

2.3.3. Ação-bruta 

 

 

Pode-se propor a hipótese de que as mudanças de hábitos genuínas se 

apresentariam como uma bifurcação, ocorrendo enquanto ação bruta7. Sua possibilidade 

de ocorrência se daria em situações de choque entre diferentes, quando não há 

reconhecimento, porém, há impacto que gera alterações e produz novas referências.  

Tais experiências ocorrem por acidente, por eventos imprevistos e impactantes, que 

desestabilizam padrões e a própria relação. São quase ininteligíveis, produzindo relação 

de choque, causando modificações e inscrevendo uma nova experiência.  

 

Entretanto, tal hipótese parece não ser comprovável, pois, como apresentado 

anteriormente, não há como eliminar as regularidades e tendências já experimentadas 

pelo sistema. Na hipótese proposta ocorre uma relação à força, de natureza diádica, 

todavia nessa relação devem estar implicados o contexto e o histórico, pois, não há 

como eliminar ou evitar experiências adquiridas. Ou seja, a ação-bruta pressupõe o 

impacto entre uma qualidade e sua diferença, mas também conta com as experiências 

anteriores, hábitos, leis. Automaticamente a ocorrência passa a ser composta por uma 

tríade, qualidade, diferença e leis agindo sobre representações. Em sistemas vivos8 

nenhum evento ocorre sem mediações, mesmo de modo inconsciente. Não há relação 

diádica pautada somente na diferença. Há relações e mediações entre experiências e 

momento presente. Pode-se dizer que, se há relação, esta é triádica, e assim sempre 

haverá representação, atribuição de valores que seguem leis, regularidades, dentro de 

tendências evolutivas. Portanto, tal hipótese indica que ações brutas têm certa 

predominância diádica por proporem choque por diferença, mas não é sua dualidade que 

valida a mudança de hábito, e sim sua condição imprevista, inesperada e ininteligível. 

                                                 
7 Segundo Peirce, uma ação-bruta é uma ocorrência inevitável, uma experiência que se força contra nós, 
propondo uma relação acidental, imprevista e desestabilizadora. Ações brutas são classificadas como eventos 
da categoria de Secundidade, entre as categorias gerais, denominadas cenopitagóricas, desenvolvidas por 
Peirce. A Secundidade é uma factualidade, alteridade, uma existência bruta, é tudo que possa ser pensado e 
distinguido por outro algo, pela negação, pela diferença. As outras categorias são: Primeiridade, que tem 
característica de qualidade, é tudo que possa ser pensado, independente de qualquer referência consciente; e 
Terceiridade, que é a categoria da mediação, da lei, do hábito, do pensamento, é uma mediação, a relação 
entre primeiro e segundo. 
8 Já em sistemas não vivos, Peirce sugere a possibilidade de relação diádica, como causação bruta ou força bruta, 
associada a uma ocasião singular (VIEIRA, 2008). 
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De fato, uma ação bruta tem condições de propor instabilidades, gerando falta de 

reconhecimento e dúvida, por sua aparente ininteligibilidade. Assim, faz com que um 

dado sistema saia de seu estado inocente, característico da dúvida, para o estado de 

avaliação crítica. Trata-se de um embate entre crenças e dúvidas que conduz a 

modificações enfáticas sobre hábitos. “Hábito é oposto à ação bruta ou cega” 

(SANTAELLA, 2004a, p. 113), porém, ações brutas podem introduzir hábitos, por sua 

ocorrência. Através da percepção relacionada às associações da mente, com uso das leis 

das idéias e leis de ações das idéias, a incidência de uma ação bruta introduz novos 

hábitos, os quais, por sua recorrência, podem se estabilizar. 

 

 

2.4. HÁBITO DE MUDANÇA DE HÁBITO 

 

 

Peirce diz em seus escritos que “É a catástrofe, acidente, reação que traz o hábito 

para uma condição ativa e cria o ‘hábito de mudar hábitos’” (apud KANKKUNEN, 

2004, p. 02). Os hábitos por si não podem produzir desenvolvimento ou mudança. 

Segundo Peirce, uma pessoa somente está apta a mudar de opinião quando adquire 

hábitos de mudança de hábitos.  

 

Todo signo carrega e representa uma potencialidade à mudança. A partir do 

momento em que um sistema reconhece que a mudança é uma possibilidade, é sinal de 

que alguma regularidade existe nesse tipo de ocorrência. A regularidade é relativa ao 

reconhecimento de que alguma instabilidade se instaura em seu processo. Esta 

regularidade pode ser reconhecida como uma brecha onde a instabilidade se torna 

perceptível, mesmo que de modo inconsciente, seja na ocorrência em si, nas relações ou 

nas lógicas organizativas. Por exemplo, as metáforas podem ser entendidas como 

estratégia para assimilação de novos conceitos através da assimilação por analogia, e 

pode ser vista como uma tática para mudança de hábito, entre outras funções 

(KANKKUNEN, 2004). Essa tática funciona como uma ponte que conecta certas 
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informações no lugar de outras. As metáforas auxiliam no processo de reconhecimento 

de instabilidades, possibilitam relações entre hábitos e ocorrência, e indicam algumas 

direções a mudanças que futuramente podem consolidar outros hábitos.  

 

Pode-se, assim, dizer que mesmo a mudança de hábito torna-se um hábito, e a 

liberdade do sistema se configura ao longo de seu tempo de existência, cada vez mais 

entre reorganizações de informações regulares e/ou reconhecíveis do que na 

possibilidade de surgimento do novo como algo totalmente espontâneo ao sistema. 

 

 

2.4.1. Abdução 

 

 

A abdução “se refere ao ato criativo de invenção de uma hipótese explicativa” 

(SANTAELLA, 2004a, p. 107) como um argumento originário. É o tipo de lógica 

criativa usada tanto na ciência quanto nas artes, entrecruzando-as, pois não tem 

compromisso com a verdade. Trata–se do único modo de pensamento que introduz 

novas idéias a partir de um argumento frágil, que requer investigação. É hábito 

inconsciente, com grande aptidão ao erro, e por isso Peirce assumia a sua grande 

propensão a falibilidade, que ele batizou de falibilismo, ou o “reconhecimento de que o 

erro é sempre e em qualquer circunstância possível” (SANTAELLA, 2004a, p. 121). 

 

A abdução tem como clímax a sugestão de hipóteses, ainda em caráter ainda 

embrionário. É primeiramente instintiva, entre associações incontroláveis, característica 

de aspectos criativos, depois passa a ser crítica e autocrítica, propondo e escolhendo 

hipóteses. As hipóteses brotam como insight, como ação instintiva, dentro da 

fragilidade peculiar do que ainda não carrega argumentos lógicos coerentes. Como 

instinto, as hipóteses carregam hábitos inconscientes correlatos a tal insight, que devem, 

a seguir, apresentar características justificáveis, sendo testadas criticamente pela 

experimentação. 
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A abdução institui uma lógica que também pode ser vista como auxiliadora do 

processo de adquirir hábito de mudança de hábito, porque promove contínua 

atualização de conceitos e dá condições ao interpretante para construir outras conexões 

(KANKKUNEN, 2004). A lógica abdutiva pode levar a uma mudança de hábitos por 

sua aceitação de hipóteses advindas de insights, de hábitos inconscientes. Essa lógica 

instintiva e/ou criativa carrega potencialidade a mudanças, por uma reconfiguração de 

hábitos inconscientes em relação com o momento presente. As hipóteses indicadas são 

frágeis sobre sua veracidade e eficiência, pois se referem apenas a idéias inferidas no 

momento do insight, sem preocupações com processos ou resultados. É exatamente por 

essa condição que a abdução pode ser assumida como tática auxiliadora no 

reconhecimento de instabilidades, como um hábito de mudança de hábito.   

 

 

2.5. RELAÇÕES PROPOSTAS 

 

 

Como visto acima, os hábitos são considerados princípios gerais, são condições 

básicas de existência e relação. Agem e são instituídos com propósitos evolutivos. Não 

há como evitar hábitos, pois são tendências adquiridas pela experiência, que se 

consolidam pela insistência de ações e se fortalecem pela ação do tempo. Pode-se 

observar suas regularidades nas crenças, estabelecidas como convenções compartilhadas 

e nos instintos, aparentes em reações inesperadas como tendências da espécie.  

 

Os hábitos são vivificados por idéias que se associam por semelhança, através do 

reconhecimento de similaridades e pela atribuição de valores. As idéias, se 

abandonadas, fazem hábitos caírem no esmaecimento, mas, se fortalecidas, geram 

permanência. O trânsito entre idéias ocorre predominantemente de forma inconsciente, 

fortalecendo e enfraquecendo suas conexões, através de recorrências e de implicações 

evolutivas. As idéias somente mudam suas conexões quando em associação por 
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contigüidade, onde alguns hábitos são vivificados enquanto outros são esquecidos, ou 

então se reconfiguram em outros hábitos.  

 

A mudança de hábitos é, nesse sentido, uma potencialidade. Geralmente está 

associada à imprevisibilidade de ocorrências ou a uma reconexão de idéias que causa 

mais interesse ao sistema, ou à espécie, ou ao pensamento, do que as ocorrências 

anteriores, assim substituindo os hábitos instituídos até então.  Eventos imprevistos, 

insights, reações espontâneas, dúvidas, ações brutas, lógica abdutiva geram 

desestabilização de hábitos, são situações que fogem ao controle, favorecendo a 

modificação de hábitos. 

 

A simples ação do tempo e a reconexão de tendências podem gerar alterações 

com o propósito de garantir a sua continuidade. O que está em jogo é a permanência, e 

para isso todos os arranjos são bem vindos, assim como, e principalmente, a 

regularidade de ações. Uma mudança, assim que reconhecida, se estabelece como nova 

tendência que poderá ser reconectada e acionada futuramente. Mesmo o impulso inicial, 

gerador de instabilidades aos hábitos, podem ser reconhecidos e regularizados em seu 

instante desestabilizador. Este reconhecimento de instabilidades se consolida em 

hábitos de mudança de hábitos, como prontidões adaptativas para garantir permanência. 

São regularidades de reconhecimento e relação com situação imprevista e decorrente 

solução potencial sobre como solucionar uma situação para gerar menos ameaça ao 

sistema, e assim garantir sua continuidade. 

 

 

2.5.1. Noção de hábito na improvisação em dança. 

 

 

A partir da relação entre hábitos como tendência adquirida, como regularidade, 

pode-se associar a improvisação em dança com um modo de composição imprevista, 

que entre tendências adquiridas realiza seleções e organiza a dança em tempo real. 

Trata-se de relações entre hábitos instituídos pela experiência, contando com a 
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possibilidade constante de mudança de hábitos, advinda principalmente de sua 

característica imprevista.  

 

O que ocorre durante improvisações são reorganizações de regularidades e 

divergências de regularidades numa relação processual que se configura 

simultaneamente em seu próprio produto. São arranjos entre hábitos em relação com o 

contexto, que promovem a insistência de certas tendências, ou de reconfigurações em 

outros modos de resolução compositiva da dança. Como visto no capítulo 1, podemos 

dizer que o principal acordo tácito dos improvisadores está em privilegiar a 

imprevisibilidade sobre decisões e a instabilidade sobre a composição a ser realizada. 

Para isso utilizam táticas para redimensionar os hábitos, não trabalhando com 

coreografias pré-determinadas e sim com experimentos compostos durante a 

apresentação. Como já discutido anteriormente, há certos padrões e acordos sobre essa 

composição, porém, as decisões e ordenações se configuram somente em tempo real, 

sem finalizações ensaiadas. Mesmo com a tentativa de redimensionar hábitos, não há 

garantias de que alguma mudança ocorra durante a improvisação, apenas existe uma 

explicitação dessa potencialidade e, talvez, uma tentativa nessa direção. Afinal, os 

hábitos insistem e se fortalecem em suas associações, indicando enfaticamente o campo 

de possibilidades do improvisador; não há como evitá-los ou minimizá-los e é 

necessário trabalhar a partir dessa premissa. 

 

O improvisador toma decisões sobre a composição da dança pela associação de 

idéias em tempo real. Segue suas crenças, instintos e questionamentos em reações 

imprevistas. São imprevistas simplesmente pelo fato de não contarem com delimitações 

sobre ações a serem realizadas e/ou decisões a serem tomadas. Essas reações podem ser 

espontâneas, podem contar com ações brutas ou apenas com a falta de expectativa, 

porém, como visto anteriormente, não há como prever tais incidências, não há 

condições para a escolha por reagir de modo espontâneo. Sendo assim, tais incidências 

contam com o acaso, e não com a escolha deliberada do improvisador.  

 

Os hábitos, como tendências que agem consciente e inconscientemente, indicam 

uma maneira adequada de agir de acordo com o contexto presente, que constitui as 
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condições e possibilidades de compor a improvisação. É com essa perspectiva que os 

improvisadores podem guiar-se durante a improvisação. Existem propriedades coercivas 

agindo sobre campo de possibilidades, e essas restrições indicam parâmetros para a 

composição se organizar, na qual a imprevisibilidade opera entre reorganizações dessas 

recorrências e possíveis quebras das mesmas. A espontaneidade desejada torna-se, 

então, uma estratégia compositiva almejada, e não um princípio da improvisação que 

possa ser realizado pela ação controlada. A autonomia exercida pelos improvisadores 

sobre a composição favorece a reorganizações de informações e a potencialidade de 

incidência de hábitos de mudança de hábitos, como tendências no reconhecimento de 

instabilidades.  

 

Pode-se, então, dizer que a improvisação em dança é uma composição que se 

organiza entre articulações de hábitos. Propondo instabilidades que por sua 

característica imprevista são reconhecidas como potenciais hábitos de mudança de 

hábitos. Os improvisadores podem primar pela constante mudança de hábitos, porém 

não há como controlar tais incidências. As mudanças ocorrem por inexperiências ou por 

acidentes factuais. A improvisação apenas abre para essa possibilidade, visto que 

enfatiza a condição processual da dança, aumentando autonomia dos artistas envolvidos. 
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CAPÍTULO 3 – REDISCUTINDO TERMINOLOGIAS 

 

 

[...] realidade é apenas o objeto da opinião final à qual uma investigação 
suficiente seria conduzida (CP 5.408), e uma crença verdadeira é aquela 
sobre a qual os homens, no longo caminho, estão fadados a concordar (CP 
5.407). Isso deve querer dizer que a realidade é o objeto daquela opinião 
que, depois de algum ponto finito no tempo, a comunidade de investigadores 
continuará a manter. “Aquelas duas séries de cognição – o real e o irreal – 
consistem daquelas que, num tempo suficientemente futuro, a comunidade 
sempre continuará a reafirmar; e daquelas que, sob as mesmas condições, 
serão sempre negadas” (CP 5.311)” (apud SANTAELLA, 2004 a., pp. 147). 

 

 

Nos discursos de certos improvisadores pode-se notar alguns pontos de 

convergência, como visto no Capítulo 1. Esses pontos indicam questões características 

da improvisação, compartilhadas entre improvisadores. Tais questões apresentam e 

abordam problemáticas que persistem e reaparecem em diversas pesquisas e trabalhos, 

como a busca pelo frescor da improvisação, a produção constante de novidade, a 

ampliação da liberdade do artista em trabalhos de improvisação, a prontidão desejada 

para tomada de decisões, entre outras. Essas discussões são objeto de opinião final, 

geram certa concordância e, por isso, são compartilhadas por alguns artistas e mantidas 

ao longo do tempo.  Tais opiniões direcionam as investigações e proposições no campo 

da improvisação, evidenciando pontos de vista e determinando terminologias que 

representam suas possíveis realidades.  

 

Neste capítulo, será proposta uma revisão de alguns termos associados à 

improvisação em dança e utilizados para definir algumas de suas características e modos 

de organização. Tal terminologia leva a discussão para algumas questões específicas da 

improvisação, indicando os propósitos que direcionam as seleções compositivas e as 

decorrentes possibilidades de configurações da dança. A imprevisibilidade operante na 

improvisação parece ser o principal mote para escolha de tais termos, o que se pode 

avaliar nas metáforas utilizadas e nos interesses associados. 
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Aqui serão repensadas algumas implicações de tais associações terminológicas, 

observando, contudo, as questões conceituais nelas envolvidas. Não se trata, portanto, 

de exercício semântico, e sim de investigação acerca de aspectos característicos da 

improvisação que a diferenciam e a definem como um modo compositivo da dança.  

 

A atitude crítica adotada neste trabalho (SETENTA, 2008) pretende discutir 

modos de pensar a improvisação, baseando-se em suas reais condições e implicações, 

evitando subjetivismos. Desse modo, pretende-se abandonar velhas crenças, propondo 

outras realidades temporárias que indiquem algumas das restrições operantes na 

improvisação. As questões apresentadas no decorrer deste capítulo apontam 

problemáticas que auxiliam na delimitação de campos de possibilidades compositivas 

dos improvisadores. Essas questões evidenciam algumas condições operantes na 

composição e serão abordadas a partir da noção de hábitos de Peirce, apresentada e 

desenvolvida no capítulo anterior. 

 

 

3.1 FRESCOR COMO REAÇÃO ESPONTÂNEA 

 

 

O termo frescor pode ser assumido como uma metáfora de reação espontânea. 

Tem como intenção a manutenção da espontaneidade na tomada de decisões em 

improvisação. Pode ser entendido como uma busca de encadeamento de ações, que se 

apresentam de forma inusitada, no instante de sua ocorrência. É desejada a contínua 

experimentação de situações, como se elas fossem sempre surpreendentes, à medida que 

o improvisador atua como se não tivesse experiências anteriores correlatas e, tampouco, 

uma condição inata.  Em seu extremo, é estimulado o embate à primeira vista1, lidando 

com a situação presente como se o improvisador fosse uma folha de papel em branco a 

ser preenchida pelas experiências vividas durante a ocorrência da improvisação, sem 

                                                 
1 Freqüentemente são utilizadas metáforas que remetem à experimentação das situações apresentadas, como se o 
improvisador fosse uma criança descobrindo seu próprio corpo, as possibilidades de composição com o espaço, o 
corpo do outro, as sonoridades, etc., a cada momento. 
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interferência de experiências inatas ou anteriores2. Desse modo, a improvisação 

ocorreria sempre sem expectativas nem predições, favorecendo o surgimento de 

soluções novas e surpreendentes.  

 

Há uma evidente e recorrente preocupação entre improvisadores com a busca do 

frescor compositivo. Essa busca está relacionada à tomada de decisão em tempo real na 

relação entre instante e ação e envolve perguntas sobre como agir de acordo com o 

contexto e em relação ao que já foi realizado para, assim, compor a dança em tempo 

real. Enfatiza a constante atenção que se deve ter sobre o momento presente, com o 

propósito de produzir inesperadas soluções compositivas e questionar as repetições de 

padrões identificadas como a perda de frescor da improvisação. Por que insistimos em 

certas ações e não conseguimos agir sempre de modo espontâneo? Por que, mesmo em 

relação a situações e propostas imprevistas, tendemos à repetição de hábitos?  

 

Como visto no Capítulo 2, não há como evitar os hábitos, que se fortalecem ao 

longo do tempo. Com propósitos evolutivos, todos os sistemas tendem à regularidade, 

diminuindo sua predisposição para ações imprevistas e introdutórias, como é o caso da 

reação espontânea. Durante sua existência, todo sistema diminui a potencialidade e a 

espontaneidade, minimizando a incidência do desejado frescor sobre a improvisação. 

Ou seja, quanto maior a experiência de um improvisador, maior a incidência de hábitos 

e menor a possibilidade de reação espontânea. A experiência pode auxiliar na ampliação 

do repertório de movimentos e atenção para a composição, e isso pode dar a impressão 

de uma maior espontaneidade, mas geralmente o que se nota, para quem conhece tal 

improvisador, é uma maior recorrência das mesmas lógicas compositivas, seja na 

organização do movimento, seja na organização da cena. 

 

Entretanto, a espontaneidade nunca é totalmente anulada, pois não há como se 

ter controle sobre todos os acontecimentos, nem sobre os seus desdobramentos. A 

reação espontânea é potencial, e mesmo com seu enfraquecimento no decorrer da 

                                                 
2 Essa idéia está relacionada à hipótese de tábula rasa, atribuída ao filósofo Locke (1932-1704). Tal hipótese 
defende “a idéia de que a mente humana não possui estrutura inerente e de que a sociedade, ou nós mesmos, 
podemos escrever nela à vontade” (PINKER, 2004, p. 21). Para maiores esclarecimentos ver: PINKER, 2004, e 
RUSSELL, 2001.  
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existência ela pode emergir, dependendo da situação, e não em decorrência do 

autocontrole ou do desejo do improvisador. Não há como prevê-la: a espontaneidade 

somente aparece quando há uma brecha entre regularidades, pelo não reconhecimento 

da situação vivida ou por ações brutas.   

 

O constante incômodo, entre improvisadores, em identificar repetições de ações 

e decisões leva à introdução do estudo de certas táticas como tentativa de propiciar o 

aparente frescor da improvisação. Visto que dançar sem resíduos (CARTER, 2000), 

sem hábitos, seria o mesmo que dançar sem histórico – e isto é uma impossibilidade –

torna-se necessária a formulação de estratégias, regras ou práticas que viabilizem a 

aparente reação espontânea, o tal frescor nas tomadas de decisões. O desejo por dançar 

livremente, e as táticas para conquista dessa possibilidade demonstram certa fragilidade, 

pois busca-se o frescor elaborando treinos para improvisações (como já visto no 

capitulo 1). Com esses treinos, busca-se minimizar ou mesmo subverter os hábitos, 

elaborando-os com o intuito de ampliar o campo de possibilidades do improvisador para 

tomada de decisões.  

 

De modo genérico, os treinamentos estimulam repetições. Mesmo onde não há 

pratica de repetição de movimentos, há repetição de procedimentos que direcionam 

opções compositivas na relação entre ação e contexto. Os treinamentos, muitas vezes, 

são elaborados com o objetivo de não produzir hábitos ou de evitá-los. Todavia, os 

treinos são pautados em repetições, e desta forma são praticados, tanto para utilização 

do acaso como em estruturas arbitrárias, no treino de variados tipos de movimentos na 

busca por diversidade de comandos e de regras e/ou na busca da não-linearidade na 

composição, entre tantos outros propósitos. Os treinamentos evidenciam o inevitável 

fracasso de seus objetivos, pois partem da repetição, da inserção de regularidades e se 

valem da ampliação de repertório, e não de reações espontâneas.  

 

Quando se formula alguma tática, quem a formula (um ou mais proponentes, um 

diretor ou um/alguns improvisadores, etc.) está pautado em certos princípios, tem 

hábitos consolidados e sua forma de organização traz esse recorte que, então, delimitará 

um campo de ação. Quem realiza as táticas (o improvisador em cena ou durante o 
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treinamento) também tem hábitos consolidados, e assim que experimenta e reelabora as 

suas formulações. Visto que não se trata de uma obra fechada a priori, todos têm certa 

autonomia sobre as decisões compositivas, e é dessa combinação entre formulação, 

experimentação e reformulação que resulta a improvisação. Nota-se, então, que tais 

treinamentos são articulações de hábitos que atuam na variedade de repertórios e na 

ampliação da atenção sobre o instante, e não necessariamente na incidência de respostas 

espontâneas. Premeditadamente, por meio dos treinamentos, pode-se apenas promover 

uma sensação de frescor sobre a situação vivida e solução tomada. 

 

Desse modo, mostra-se evidente a impossibilidade da existência do frescor 

desejado, pois não se evitam os hábitos – eles existem, persistem e restringem o campo 

de possibilidades de ação. O que existe é uma margem de imprevisibilidade, e essa 

margem pode fazer emergir uma situação inusitada que acaba por gerar certa surpresa e 

sensação de frescor. Talvez essa abordagem cause decepções, pois ela põe abaixo a 

tentativa de evitar hábitos e a busca pelo frescor. Tal busca pode apenas ser mais ou 

menos bem sucedida em relação a variedade de informações e conexões na composição 

da dança. As táticas de treinamento ou de propostas para improvisação contam com 

certos conflitos gerados pela busca de instabilidade e que provavelmente resultam em 

possíveis sensações de frescor. Entretanto, não se trata de uma reação espontânea em si, 

visto que não há como ter controle nem premeditar tal reação, tratando-se de relações 

entre hábitos que se reorganizam constantemente em associações de idéias, de acordo 

com o contexto da situação apresentada.  

 

 

3.2 NOVIDADE, UMA REORGANIZAÇÃO ENTRE HÁBITOS 

 

 

A busca por novidade em improvisações é uma preocupação freqüente e 

compartilhada por muitos artistas, tratando-se quase de um senso comum. Enquanto o 

frescor diz respeito à tomada de decisões do improvisador no instante de ação, a 

novidade está relacionada à composição e à produção da obra. Há, nesse sentido, um 
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interesse em produzir novas organizações em dança, com ampla expectativa sobre o 

surgimento de novos encadeamentos de ações, com resultados surpreendentes. A cada 

apresentação, espera-se que haja consideráveis modificações em relação à apresentação 

anterior. Em muitos casos, a identificação de modificações ou da falta de modificações 

torna-se um parâmetro para avaliar a eficiência da improvisação.  

 

Cleide Martins constatou em suas pesquisas que “[...] a improvisação tem como 

aspiração ser só bifurcação, ser só reunião de trajetórias não-planejadas” (2002, p. 104). 

A autora evidencia a busca do improvisador por novas possibilidades de ação e novas 

soluções sobre a improvisação. Entretanto, ela define que o novo pode não ser mais do 

que outra organização daquilo que já foi produzido e aponta certas limitações que 

restringem as possibilidades do corpo para fazer novas combinações (como estruturas 

anatômicas e fisiológicas, condições ambientais, hábitos e automatismos motores 

atuando em diversas escalas temporais, etc.), o que dificultam a produção da novidade. 

 

Pode-se dizer que a característica imprevista da improvisação e a autonomia 

compositiva dos improvisadores não garantem a constante produção de novas soluções 

para a composição da dança. A imprevisibilidade de encadeamento de ações, assim 

como o treinamento insistente sobre os modos de o corpo se mover, e seus estados de 

atenção parecem ampliar o campo de possibilidades de decisão do improvisador, porém, 

não há como mensurar, muito menos antecipar, a efetivação constante de novos 

resultados. Pode-se apenas confirmar que há hábitos incidindo sobre as decisões 

compositivas, assim como há a potencialidade de mudanças dos mesmos, seja por suas 

reconfigurações, seja por reconhecimento do momento potencial para as mudanças. A 

falta de acordos fechados sobre o desenvolvimento da composição a ser realizada e os 

treinamentos elaborados são táticas para identificação e tentativa de subversão da 

incidência de hábitos, desvelando hábitos de mudança de hábitos. 

 

Como visto no capítulo anterior, os hábitos não estão congelados, mas em 

constante movimento entre associações de idéias que podem se conectar sob ângulos 

imprevistos. As modificações de hábitos não ocorrem apenas de maneira aleatória, mas 

também seguem lógicas que reconhecem tendências. Certas associações de idéias 
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tendem a se repetir, estabelecendo regularidades e previsibilidades. Sendo assim, 

aparentes novas configurações ou arranjos acontecem por quebra da regularidade, como 

algo que se depara com o que se conhece e, a partir desse choque, consegue rearranjar-

se entre tendências já consolidadas. Trata-se de uma relação de equivalência e 

similaridade na qual as novas informações se assemelham a algo já conhecido, tornando 

possíveis as decorrentes associações. As informações são reconfiguradas de acordo com 

os hábitos e o contexto, produzindo outras organizações, ora reconhecidas como 

novidades. 

 

 

Sempre que o funcionamento interno de uma nova coisa é bastante estranho 
ou complicado de se lidar diretamente, representamos quaisquer que sejam 
suas partes em termos de signos mais familiares. Desta forma, fazemos com 
que cada novidade pareça similar a algo comum (NÖTH, 1998: 134-135). 

 

 

As associações de idéias por contigüidade (ver pág. 40) podem ser classificadas 

como potenciais à produção de novidade. Em uma improvisação, no momento da 

tomada de decisão sobre a próxima ação, dois hábitos em relação podem gerar um 

terceiro. Este, resulta da necessidade ou da identificação de outra solução que, para a 

composição geral da obra, faz mais sentido do que as duas iniciais. Essa solução ocorre 

sem planejamento, em ações imediatas ou insigths sobre a situação apresentada. Se tal 

resposta for reconhecida conscientemente e for identificada como solução eficiente, 

terá, então, condições de mudar hábitos, estabelecendo um novo hábito apto a ser 

utilizado futuramente em situações correlatas.  

 

Não se consegue evitar os hábitos, que são principios-guias e que, sob a ação do 

tempo e em seu exercício, tendem a se fortalecer. Quando se pensa em um movimento 

que se quer realizar com precisão e rigor, deve-se testá-lo diversas vezes até que se 

consiga atingir o objetivo. O grau de aproximação ou dificuldade em relação ao 

movimento desejado se deve à familiaridade que este tem com experiências anteriores 

vividas e consolidadas, como um repertório de movimentos prévio e insistentemente 
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realizados, consciente ou inconscientemente3. Por isto, quando se deseja alguma nova 

solução para a composição, deve haver treinamento para que hábitos sejam 

consolidados e possam se associar em tempo real e produzir a tal novidade compositiva. 

Ou seja, se há interesse em variar os encadeamentos de ação durante a composição da 

improvisação para que “apareçam” as “novas” soluções-organizações é necessário 

treinar diversos modos de mover-se, assim como modos de perceber o espaço, os 

parceiros, as ações em ocorrência e as potenciais ações. Isso não se dá de uma hora para 

a outra, é necessário treinar exaustivamente para que o campo de possibilidades de ação 

dos improvisadores seja ampliado. 

 

Por exemplo, a busca por novidade pode ser identificada nas tomadas de 

decisões sobre os encadeamentos de ações. Nota-se essa preocupação quando há  

engajamento dos improvisadores em direção à mudança de propostas em cena, 

buscando algum tipo de quebra em relação das ações em desenvolvimento e criando 

instabilidades. Essas quebras podem ocorrer, entre outros motivos, por interrupção da 

‘cena’ em realização ou por mudanças de tipos de interferências sobre a composição em 

andamento. Quando esse interesse se torna um propósito da improvisação, como um 

acordo compartilhado entre os artistas, então, o interesse em promover mudanças de 

hábitos passa a ser o foco de investigação e o mote para realização da composição em 

tempo real. Desse modo, é necessário que as instabilidades sejam maximamente 

reconhecidas, para identificar momentos potenciais à mudança de hábitos e consolidar 

um “repertório” de hábitos de mudança de hábitos, e isso só é possível, neste grau de 

percepção, com treinos recorrentes.  

 

A variação de possibilidades de movimento também pode ser foco de interesse 

entre improvisadores. Alcançar esse objetivo exige prática insistente, sobretudo para 

consolidar modos distintos de o corpo se mover. Todo bailarino sabe, por experiência 

própria, que sem a devida prática não há como realizar um movimento com rigor. É 

necessário insistir na repetição dos acionamentos motores até que se estabilizem em um 

hábito de movimento, e para que desse modo possa ser acionado futuramente.  

                                                 
3 O repertório inconsciente de movimentos age, por exemplo, no acionamento postural, assim como em ações 
cotidianas. 
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Para realizar um plié4 com a qualidade esperada é necessário que ele seja 

repetido diversas vezes, disciplinadamente, até que vire uma resposta imediata e 

automática de ação, seja pelo próprio plié, seja como auxiliar na realização de outros 

passos mais complexos, como por exemplo, no início e término de um salto. É assim 

para um passo de balé, e também para os movimentos realizados em improvisações. 

Apesar de a improvisação contar com ações imprevistas, certas práticas são necessárias, 

seja em relação à execução de movimentos com qualidade e controle do corpo, seja em 

relação ao interesse em variar constantemente, com tipos distintos de movimentos. Se a 

escolha está na busca pela variação de modos de o corpo se mover (como por exemplo, 

nos modos de cair, levantar, carregar o outro, ou variar em relação ao sentido da cena, 

das relações compositivas com o espaço, outras linguagens ou condições sobre 

contexto), é preciso ter amplo repertório de ação e sempre revisitar diversas de suas 

possibilidades para que algumas de suas tendências não caiam no esmaecimento. Para 

que este repertório continue amplo é necessário que haja constante foco na variedade de 

opções de ação, na agilidade nas tomadas de decisão e na capacidade de premeditação 

do que vem a seguir, a partir das ocorrências atuais. Caso não haja essa prática acaba-se 

por incidir sempre as mesmas tendências, deixando que os arranjos compositivos se 

organizem de forma regular, sem mudanças de hábitos – as supostas novidades. 

 

O grau de variação em improvisações (seja nos encadeamentos de ações, ou nos 

modos de o corpo se mover, entre outras táticas da busca por novidade) segue certos 

propósitos acordados entre improvisadores, que definem parâmetros para avaliação da 

eficiência da improvisação. A modificação ou falta de modificação é um dos parâmetros 

gerais que, junto com outros, parâmetros específicos, indicam quão eficiente foi uma 

improvisação, a cada apresentação, em relação à produção de novidade. A análise das 

variações produzidas e das potencialidades não aproveitadas auxilia na avaliação do 

evento ocorrido, assim como no estudo para futuras improvisações.  

 

                                                 
4 Plié é um passo de balé que consiste no movimento de flexão e extensão dos joelhos, quadris e tornozelos. “... 
designado para flexão de joelhos, como, por exemplo, antes de começar ou aterrizar de um salto; também é 
particularmente um exercício onde os joelhos são flexionados lentamente, com os pés apoiados, com tornozelos 
firmemente plantados no chão. É o passo inicial da rotina diária de aulas...” (KOEGLER, 1987, p.328.)  
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A improvisação abre condições para a revisão constante dos interesses e 

resoluções de idéias dos improvisadores, reconfigurando hábitos e gerando outras 

soluções reconhecidas como novidades. Soluções, movimentos ou encadeamentos de 

cenas que são identificados como novos são reorganizações de hábitos adquiridos 

anteriormente e de potenciais modificações de hábitos que ocorrem em tempo real, seja 

pelas associações por semelhança, por contigüidade ou ação bruta.  

 

 

3.3 LIBERDADE COMO EXERCÍCIO DE AUTONOMIA 

 

 

A liberdade compositiva do improvisador, geralmente, está relacionada à 

ampliação do campo de possibilidades de ação sobre a composição da dança. Por sua 

imprevisibilidade, a improvisação enfatiza a decisão compositiva no tempo de atuação, 

o que difunde a idéia de que a liberdade de decisão é vasta. Sendo assim, muitas vezes a 

liberdade é entendida e abordada como uma articulação compositiva quase ilimitada, 

como se não houvesse restrições operando sobre o improvisador. Deseja-se 

disponibilizar um campo, o mais livre possível, onde todos os artistas envolvidos 

possam realizar suas escolhas compositivas sem premeditações e com variadas 

possibilidades de ação.  

 

Pode-se dizer que a autonomia dos improvisadores sobre a composição da dança 

é maior do que a dos bailarinos em coreografias, visto que, na improvisação, todos os 

envolvidos decidem e interferem diretamente na realização da dança durante a sua 

ocorrência. Trata-se do reconhecimento e articulação do campo de possibilidades 

compositivas em tempo real, e é exatamente essa condição, por não haver coreografias 

ou composições formatadas a priori, que é associada como a ampla liberdade 

compositiva dos improvisadores. Todavia, não há como agir sem incidência de hábitos, 

ou seja, há restrições operando sobre o campo de possibilidades, e é nesse campo que a 

composição ocorre, sob restrições entre hábitos e contexto.  
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A idéia de liberdade compositiva não é uma questão restrita à improvisação. 

Cunningham, com a introdução da interdependência das artes e da utilização do acaso 

em seus procedimentos e composição, já remetia ao “sonho de liberdade” 

(LANGENDONCK, 2002, p. 66) como potencialidade de ação dos “artistas do 

imprevisível” (idem, 2002, p. 66). Ou seja, esta questão, assim como as outras 

abordadas nesta dissertação, está relacionada à imprevisibilidade operante em obras 

artísticas como uma opção organizativa de suas composições – neste caso, em 

improvisações. Por esse motivo, a condição imprevista da improvisação, a liberdade do 

artista, geralmente, é identificada como impulsionadora do surgimento da novidade na 

composição e na obra em dança. Porém, vale ressaltar que uma coisa é a liberdade 

exercida durante uma improvisação, quando o improvisador tem autonomia sobre o 

processo e a composição e administra ocorrências imprevistas, e outra coisa é a 

produção de novidade como surgimento de uma obra totalmente inesperada. As noções 

de liberdade de ação e de produção de novidade, como comumente abordadas, 

confundem a autonomia com o exercício do imprevisível, ambas geradoras de 

surpreendentes obras. É importante distinguir a problemática e as implicações de cada 

questão para o entendimento mais detalhado de cada conceito, de forma a evitar 

confusões acerca das características e relações presentes numa improvisação. 

 

A autonomia exercida pelo improvisador evidencia algumas questões correlatas, 

tais como as discussões sobre a autoria e a hierarquia entre os artistas envolvidos na 

improvisação. Essas correlações se tornam explícitas quando se discute a liberdade 

como característica das ações compositivas em improvisações.  Na improvisação, os 

movimentos e o desenvolvimento da composição são decididos em tempo real, por 

todos os artistas presentes5, ampliando assim a autonomia e o poder de decisão na 

composição da obra. Há uma relevante modificação em relação às composições 

coreográficas, pois, na improvisação não existe a figura do coreógrafo que decide os 

movimentos e o desenvolvimento de ações e/ou cenas, fixando uma obra para os 

bailarinos realizarem em cena. Pode-se notar, então, que na improvisação há uma 

revisão da relação de poder na composição da dança. A autoria não está mais 

centralizada em uma função, pois a obra conta com a contribuição de todos os artistas 

                                                 
5 Há improvisações com estruturas que contam com ampla participação do público para sua realização, porém 
aqui não me aterei a este aspecto, pois a análise é restrita à ação compositiva dos improvisadores sobre a 
realização da obra. 
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envolvidos, que exercem autonomia em tempo real, sem funções fixas ou hierarquias 

tão demarcadas quanto em composições coreográficas. 

 

Carter (2000) aponta a revisão da hierarquia e das práticas fixas como um dos 

maiores diferenciais da improvisação em relação às coreografias, evidenciando a 

ampliação da liberdade dos artistas. Entretanto, o próprio Carter enfatiza a 

impossibilidade de ação sem a incidência do histórico, pois não há como agir sem 

repetir padrões habituais, e é por conta disso que se reconhecem tendências em certos 

artistas. É que tais tendências os definem na medida em que se tornam legíveis algumas 

“assinaturas” artísticas e sua autoria como sendo padrões recorrentes de determinado 

artista, ou como padrões compartilhados (no caso de hábitos reconhecíveis entre grupos, 

como num repertório compartilhado6). Desse modo, são geradas replicações de 

comportamentos e de associações de idéias na composição da dança, explicitando e 

vinculando pensamentos e práticas, direcionando regularidades reconhecíveis.  

 

Martins (2002) também indica certas organizações que evidenciam 

regularidades, e que estas direcionam a improvisação a alguma forma reconhecível de 

dança, de maneira que se torna possível identificar características e padrões definidos 

dos artistas.  Ou seja, mesmo não sendo possível identificar tão claramente as 

contribuições de cada artista envolvido em uma mesma improvisação, é possível 

reconhecer certas tendências que indicam possíveis assinaturas da obra. Ao analisar-se 

algumas improvisações de artistas ou grupos distintos se torna mais clara a distinção 

autoral, ou co-autoral, no caso de grupos. É possível, inclusive, identificar certos 

“parentescos” entre artistas ou grupos que compartilham princípios e propósitos 

composicionais em dança.  

 

O conceito, ou sentido da obra, gera significação, é embutido de hábitos e 

comporta idéias gerais reconhecíveis. A prática da improvisação e de seus treinamentos 

carrega possibilidades de decisões legíveis, pois torna possível prever certas soluções 

pelas informações inscritas nos corpos e advindas destas práticas (ZAMBRANO, 2000). 

                                                 
6 Este repertório compartilhado provavelmente advém dos treinamentos partilhados entre artistas, como citado 
nas discussões sobre novidade e frescor, neste capítulo. 
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Entretanto, mesmo com tais identificações, é muito complicado apontar uma linha 

divisória entre autorias. Como a improvisação se organiza em cena, pode-se assumir que 

a dança se configura em processos co-autorais.  

 

O corpo da dança contemporânea performativa é um corpo-agente, 
agenciador, socialmente inscrito, voltado para as negociações com que o 
instiga. É um corpo que não se entende como sendo o constituidor de um 
sujeito isolado, mergulhado somente em sua criatividade. Essa concepção de 
sujeito articula um outro entendimento do conceito de autoria. Ao invés de 
associada a algo que se fundamente na existência de um original, uma 
propriedade particular de um dono único, questiona a necessidade de 
sustentar a existência desse original para legitimar o que, de fato, é único – 
mas único na forma como organiza informações que são compartilhadas com 
muitos outros sujeitos. E se são compartilhadas, tais informações caem fora 
da moldura do “original”, uma vez que se tornam origens múltiplas. A 
autoria, pois, resulta sempre de ações compartilhadas. O sujeito da dança 
contemporânea performativa, portanto, se entende como autor de rearranjos 
do que é seu e também de outros tantos sujeitos. É um sujeito constituído por 
muito outros – aqueles provenientes de encontros, colaborações, 
cooperações. Os modos de promover os arranjos daquilo que compartilha 
com os outros é que são só seus. (SETENTA, 2008, p. 89). 

 

 

É exatamente com a revisão das relações entre os artistas nas tomadas de decisão 

em improvisações que se pode repensar a autonomia dos improvisadores e rediscutir as 

noções de autoria e hierarquia, definindo melhor o campo de possibilidades 

compositivas. Enfim, qual a liberdade dos improvisadores na composição da dança? 

 

A liberdade do improvisador se restringe ao seu campo de possibilidades numa 

relação entre hábitos e a mudança dos mesmos. Os improvisadores parecem ter mais 

autonomia sobre a composição da dança do que têm os bailarinos sobre a apresentação 

ou a montagem de composições coreográficas. Como em improvisações não há um 

produto formatado anteriormente, assim como não há uma pessoa que detém o poder 

sobre a composição da obra, todos os artistas envolvidos são mediadores desse 

processo, intervindo de maneira incisiva sobre a proposta em tempo real, instalando 

uma relação co-autoral. As seleções compositivas ocorrem entre articulações de hábitos 

em relação com contexto. Deste modo, estão implicadas nas seleções compositivas as 
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condições, as regularidades e as possíveis associações de idéias atuantes no instante da 

improvisação.  

 

 

3.4 PRONTIDÃO, A ATENÇÃO AO MOMENTO PRESENTE 

 

 

A prontidão é outra questão discutida entre improvisadores. Diz respeito à 

reação espontânea, como impulsionadora à liberdade de ação e ao frescor compositivo, 

pois ocorre no instante presente, nas tomadas de decisões. Segundo Bastos: 

 

A idéia deste termo – prontidão – surge com a vontade de organizar 
metodologicamente uma relação de investigação cênica que toma por base a 
relação do conhecimento com a experiência em uma mesma escala temporal. 
Desta forma, examinando a experiência como um método de 
atenção/consciência, percebemos que existem muitas atividades do corpo 
que pressupõem este tipo de relação. (2003, p. 19; 20). 

 

Este é o caso da improvisação, que se auto-organiza em tempo real (MARTINS, 

2002), evidenciando a imprevisibilidade operante em composições de dança. A 

improvisação se configura durante a sua ocorrência, tendo como base nas 

potencialidades operantes na relação entre artista, contexto e instante. É na incidência 

desta relação sobre as tomadas de decisões compositivas que se espera que o artista aja 

com prontidão, ou seja, que aja instantaneamente conforme a situação apresentada, com 

ampla disponibilidade, processando as informações presentes e gerando conhecimento. 

 

Há entre improvisadores um interesse pela busca da prontidão com base na 

condição imprevista da improvisação, instigados pelo incômodo com a regularidade e a 

incidência de hábitos sobre as suas decisões. Estar atento ao momento presente parece 

ser o principal eixo de investigação na busca da prontidão.  Essa intenção pretende 

liberar as possibilidades compositivas da dança, mas o estado de atenção exigido para a 

prontidão do artista auxilia na percepção do momento, e desse modo o improvisador 

pode agir prontamente de acordo com circunstâncias dadas, sem deixar escapar 
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indicações sugeridas por outros improvisadores, por insights ou pelo contexto. O artista 

pode então exercer sua autonomia compositiva conforme as circunstâncias do instante, 

tentando minimizar as suas expectativas sobre a composição e o resultado da obra, e 

deixando com que as informações percebidas encaminhem à próxima ação. 

 

A busca por evitar a autocrítica tem como propósito auxiliar na concentração do 

foco de atenção do artista para que este esteja sempre atento às situações presentes e 

responda impulsiva e instintivamente. Desse modo, espera-se que o artista tome 

decisões sobre suas ações prontamente, assim que a proposta surja, com associações de 

idéias imediatas e sem premeditações, como num insight. Porém, Bacha esclarece que 

“O momento do insight é instantâneo, mas o processo de construção e seleção das 

hipóteses é consciente, controlado, voluntário, deliberado, sujeito a crítica e 

autocrítica.” (BACHA, 1997, p. 127). Aqui, mais uma vez se esbarra na impossibilidade 

de evitar os hábitos.  Nos casos de decisões tomadas prontamente, pode-se até criar a 

impressão de que nenhum julgamento foi processado, todavia, no momento da decisão o 

artista se relaciona com seus hábitos, ainda que inconscientemente. Quando decide 

como agir, o improvisador seleciona hipóteses que não escapam ao autocontrole sobre a 

ação e o sentido da composição e estão sujeitas a crítica e a autocrítica. Suas crenças e 

expectativas não desaparecem, nem mesmo quando há intenção de evitar a sua 

incidência. 

 

O autocontrole e a autocrítica são hábitos consolidados que indicam possíveis 

condutas de acordo com as crenças instituídas.  Ambos são processados consciente ou 

inconscientemente. Em improvisações há tentativas de exacerbar ambas as condições – 

autocontrole e autocrítica – para o momento de tomada de decisões em direção à 

mudança de hábitos, com o propósito de ampliar o campo de possibilidades dos 

improvisadores. O único modo de tentar este propósito está na prática de treinamentos 

focalizados na percepção da composição. Esses treinamentos devem promover a 

constante atenção dos improvisadores ao momento presente, fazendo-os perceber ao 

máximo possível as ocorrências em tempo real, seja através de regras ou simplesmente 

por meio do treino da escuta do instante para agir.  
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A escuta é um termo que pretende dar conta de definir a atenção que o artista 

deve ter com cada instante de composição da dança. Para isto, no caso da improvisação, 

o artista precisa estar atento à suas escolhas e perceber suas possibilidades de mover o 

corpo e agir em relação à composição em execução. Deve estar em conexão com todos 

os seus parceiros de cena, atento às ações e decisões compositivas, para interferir ou dar 

suporte ao que eles propõem. A escuta envolve ainda a atenção constante que se deve 

ter em relação a todos os elementos constituintes da cena, como por exemplo, 

iluminação, sonoridades, espaço, cenografia, outras linguagens artísticas (música, vídeo, 

etc.), para conjuntamente compor a obra. 

 

Nesta escuta do corpo nosso foco é levar o intérprete – um artista do corpo – 
a tornar-se atento, isto é, a experienciar o que a mente está fazendo enquanto 
ela o faz. Sem dúvida, estamos falando de uma prontidão cênica. Este estado 
pode ajudar alguns intérpretes a melhorar a qualidade de sua performance no 
espaço da cena. Ou seja, capacitá-lo a pensar e resolver de forma original 
problemas ligados a um determinado assunto. Como assunto, entendemos 
uma diversidade de temas que podem estar ligados a uma indagação 
filosófica, a uma frase poética, a uma sonoridade ou um simples 
deslocamento ou queda do corpo. (BASTOS, 2003, p. 18). 

 

A prontidão é uma proposta de relação entre o artista e a composição da dança 

que diz respeito ao momento da tomada de decisões. É exigida toda atenção do artista 

sobre o campo de possibilidades presentes, entre hábitos e contexto, para, no caso da 

improvisação, compor em tempo real. Tal intenção pretende evidenciar a escuta que se 

deve ter sobre o momento, ou seja, a percepção do fluxo de acontecimentos sobre as 

condições presentes. Concomitantemente a esses propósitos incidem o autocontrole, a 

crítica e a autocrítica como um campo para a improvisação ocorrer. Por estas 

incidências, não há garantias sobre a originalidade da composição e da obra. Como 

vimos, as novidades são outras soluções compositivas reorganizadas entre hábitos 

adquiridos e potenciais modificações de hábitos, e é deste modo que a composição da 

dança ocorre, sem garantias de real novidade, mas com maior liberdade e prontidão. 
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3.5 PORTANTO... 

 

 

As terminologias apresentadas e as questões discutidas neste capítulo indicam o 

mesmo problema, a tentativa de evitar a regularidade de hábitos. Entretanto, essa 

tentativa esbarra diretamente na condição básica para sua ocorrência, a constante 

reorganização de hábitos (incluindo a potencialidade de mudança dos mesmos), na qual 

a composição se configura entre regularidades e a quebra dessas regularidades.  

 

Desse modo, pode-se dizer que a imprevisibilidade operante na improvisação 

suscita diversas questões por sua relação com as decisões tomadas em tempo real. O 

improvisador age dentro de um campo de possibilidades de acordo com fluxo de 

acontecimentos e a cada instante do seu processo. Há uma busca de instabilidades em 

propostas compositivas que podem sugerir uma reação espontânea ou a produção de 

novidades na composição ou na obra. Tal busca instiga a prontidão e confere maior 

autonomia aos improvisadores, com liberdade de ação. Podemos dizer que as 

improvisações são articulações entre hábitos em processos co-autorais de composição 

são instáveis, imprevisíveis, momentâneas e inevitavelmente restritas. 
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3.6 UM INSTANTE DE POSSIBILIDADES 

Cia Nova Dança 4 – “Acordei pensando em bombas” – 2000 – Centro 

Cultural São Paulo – SP 

Fotos de Gil Grossi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (Alex Raton, Cristian Duarte, Cristiano Karnas,  
       Lívia Seixas e Tica Lemos). 
 
 
 

(Alex Raton, Cristian Duarte, Cristiano Karnas, Lívia           
Seixas e Tica Lemos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
        (Cristiano Karnas, Alex Raton e Tica Lemos). 
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Cia Nova Dança 4 – “Palavra, a poética do movimento” – 2002 –  

SESC Pompéia – SP 

Fotos de Edu Marin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (Livia Seixas, Tica Lemos, Cristiana Karnas, Diogo Granato e  
 Gisele Calazans). 
 
 
 
 

 
  (Gisele Calazans e Tica Lemos). 
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Cia Nova Dança 4 – “Experimentações inevitáveis” – 2005 – Centro 

Cultural Banco do Brasil “Dança em Pauta” – SP 

Fotos de Edu Marin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (Cristiano Karnas, Tata Amaral, Alex Raton, Érika  
            Moura e Gisele Calazans). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (Diogo Granato, Alex Raton, Cristiano Karnas, Lívia  

             Seixas, Érika Moura, Gisele Calazans e Farias).   
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Cia Nova Dança 4 e Steve Paxton – 2006 – SESC Consolação – SP 

Fotos de Ana Dupas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (Érika Moura, Lívia Seixas, Steve Paxton e Diogo Granato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Steve Paxton, Lívia Seixas, Érika Moura e Diogo Granato). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Alex Raton, Tica Lemos, Steve Paxton, Diogo Granato e Gisele Calazans). 
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Cia Nova Dança 4 – “Influências” – 2008 - Centro Cultural São 

Paulo – SP 

Fotos de Ana Dupas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (Alex Raton, Tica Lemos, Gisele Calazans, Lívia Seixas, Cristiano Karnas e  

     Diogo Granato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (Alex Raton e Érika Moura). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (Tica Lemos, Gisele Calazans e Lívia Seixas). 
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Improvisação com Steve Paxton, Lisa Nelson, Renée Gumiel e Cia. Nova 

Dança 4 – 2000 – Estúdio Nova Dança - SP 

Fotos de Gil Grossi 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
        (Steve Paxton e Renée Gumiel). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                         
         (Lisa Nelson e Cristiano Karnas). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   (Steve Paxton, Renée Gumiel, Tica Lemos, Lívia  
   Seixas, Alex Raton, Cristiano Karnas e Lisa Nelson). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (Steve Paxton, Renée Gumiel e Tica Lemos). 
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Steve Paxton e Lisa Nelson – 2000 – SESC Pompéia - SP 

Fotos de Gil Grossi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      (Solo de Steve Paxton). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (Solo de Lisa Nelson). 
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Steve Paxton e Lisa Nelson – 2000 – SESC Pompéia - SP 

Fotos de Gil Grossi. 
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“JAM Session” – 1999 – Estúdio Nova Dança - SP 

Fotos de Gil Grossi 
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Projeto DR – “DR – discutindo as relações” - 2007 – SP 

Fotos de Edu Marin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (Mara Guerrero, Tarina Quelho e Sheila Arêas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (Sheila Áreas, público, Tarina Quelho, Laura Bruno e Mara Guerrero). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (Sheila Áreas, público, Tarina Quelho, Laura Bruno e Mara Guerrero). 
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Projeto DR – “DR – discutindo as relações” - 2007 – SP 

Fotos de Edu Marin 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
        (Tarina Quelho, Laura Bruno, Mara Guerrero, Sheila Arêas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Laura Bruno, Sheila Arêas, Mara Guerrero e Tarina Quelho). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (Sheila Arêas, Mara Guerrero e Tarina Quelho). 
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Mara Guerrero – “Células satélites” – 2006 - Centro Cultural São Paulo 

Fotos de Gil Grossi 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A improvisação é um modo compositivo da dança que não conta com definições 

prévias acerca de seu desenvolvimento e configuração. Sua forma de organização e sua 

ocorrência explicitam a imprevisibilidade presente na dança, pois, opta por realizar suas 

decisões compositivas em tempo real, finalizando o objeto artístico a cada apresentação. 

Há na improvisação um campo de possibilidades de ocorrência que se auto-organiza 

numa relação entre hábitos e contexto, entre regularidades e divergências de 

regularidades. Desse modo, são realizados arranjos entre tendências adquiridas pelos 

hábitos consolidados e seu potencial para reconfigurações, como as mudanças de 

hábitos. 

 

A imprevisibilidade operante na improvisação gera uma série de questões que 

fomentam e direcionam alguns propósitos e focos de investigação desenvolvidos e 

compartilhados entre improvisadores. Tais como, a busca por evitar a repetição de 

padrões; o interesse em ampliar o repertório de movimentos e a atenção sobre a 

composição (que levam à formulação de treinamentos específicos para a improvisação); 

a intenção em compor constantemente novas e surpreendentes danças; a busca pela 

manutenção de reações espontâneas nas decisões; entre outros. Estes interesses levam à 

utilização de determinadas terminologias que auxiliam na definição de focos de 

investigação para a improvisação. Algumas das terminologias adotadas costumam 

confundir a imprevisibilidade com a falta de restrições, como se fosse possível dançar 

sem resíduos. Esta confusão acaba por direcionar alguns objetivos aos trabalhos 

desenvolvidos, fazendo com que estes pretendam evitar as restrições incidentes, como 

se fosse possível agir com frescor e alta liberdade para produzir, num estado de 

prontidão, constantes novidades na composição. 

 

Partimos aqui do questionamento destas terminologias para refletir sobre as 

relações compositivas possíveis numa improvisação, buscando clareza de comunicação 

sobre as suas condições operantes. Desse modo, foram realizadas tentativas de 

identificar questões associadas à terminologia empregada e, a partir daí, indicar 
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hipóteses que auxiliem no entendimento das relações compositivas implicadas na 

improvisação.   

 

Afinal, há como ser bem sucedido optando por “combater” uma condição básica 

de sobrevivência, a instauração de hábitos? Conseguimos viver livres e soltos no mundo 

para apreciá-lo, sempre com o frescor da primeira experiência? Podemos evitar o 

aprendizado ou criar desvios constantes em experiências vividas de modo a não 

estabelecer hábitos e produzindo constantes novidades? Pode o improvisador agir 

ilimitadamente em improvisações, sem restrições operando em suas decisões? 

 

Após o desenvolvimento da presente pesquisa, podemos afirmar que a resposta a 

todas essas perguntas é negativa, pois, não há como suprimir os hábitos. Mesmo com a 

busca por diminuir a persistência de hábitos, focando na divergência de suas 

regularidades, há restrições operando sobre as decisões compositivas em improvisações. 

Agimos muito mais por padrões reconhecíveis do que pela incidência de reações 

espontâneas e novidades. A experiência consolida hábitos que são reorganizados 

constantemente, consciente e inconscientemente, de acordo com cada situação que nos é 

apresentada, indicando uma maneira adequada de agir de acordo com o contexto 

presente. Exatamente estas são as condições e as relações compositivas presentes numa 

improvisação, que ocorrem na reorganização de hábitos em relação com o contexto, 

assim definindo o seu campo de possibilidades. 

 

Há, em improvisações, ampla autonomia dos improvisadores sobre as decisões 

compositivas, assim como há, predominantemente, a relação com situações e soluções 

imprevistas, aumentando a instabilidade da composição e a potencialidade para a 

mudança de hábitos. Aqui falamos de graus de amplitude de possibilidades para a 

tomada de decisões em improvisações, indicando variações e restrições disponíveis à 

sua composição. Falamos também de um campo de ocorrência, no qual a noção de 

campo estabelece um território de atuação, como um recorte para a dança acontecer. Há, 

então, um campo de possibilidades para a ocorrência da improvisação que, sob a 

incidência inevitável de hábitos, restringe as condições para sua composição.  
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Este campo conta com todas as restrições presentes, sejam elas advindas de 

práticas prévias em dança e de todas as ações cotidianas, do entendimento de 

composição (que envolve noções de configurações na relação entre corpo – espaço – 

música – movimento – iluminação – público – desenvolvimento de cena) e das 

condições relativas ao contexto presente (que envolve todo o ambiente). Com base neste 

campo, a improvisação ocorrerá. Ou seja, a improvisação se configurará diretamente 

sob a incidência de hábitos organizados de acordo com a situação e o momento (como 

um “repertório” de práticas de dança, de movimentos cotidianos e de entendimentos de 

composição). 

 

As práticas prévias à apresentação de improvisações ampliam o campo de 

possibilidades de ação do improvisador devido ao treino para a ampliação de repertório 

de movimentos e de atenção ao momento presente para a composição. Os treinamentos 

viabilizam a produção desse repertório dilatado, que exige constante prática para que 

seu campo não seja reduzido e para que alguns hábitos não caiam no esmaecimento por 

idéias pouco vivificadas. Existem propriedades coercitivas agindo sobre esse campo, e 

essas restrições indicam propósitos e possibilidades que definem parâmetros de 

organização para a composição. Tais parâmetros podem auxiliar na análise de princípios 

operantes sobre as decisões compositivas e delimitados a partir de interesses dos 

improvisadores e das práticas realizadas, sejam elas compartilhadas por um grupo ou 

como prática individual (no caso de trabalhos solo).  

 

Fica aqui, como uma sugestão de entendimento da improvisação, o 

reconhecimento das restrições operantes sobre a sua ocorrência. Cabe observá-la a partir 

de seu campo de possibilidades, que se define durante a sua configuração, numa relação 

entre hábitos e contexto. 

 

 

**** 
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Que idéias devem ser fortalecidas e como devemos nos relacionar com hábitos 

instituídos em improvisações? Tendo como norte a característica imprevista da 

improvisação e a tendência a agirmos por regularidades, talvez a formulação de treinos 

que foquem a condição temporal da improvisação seja uma boa tática para uma 

composição condizente com seus princípios. Já que treinos requerem repetição, esta se 

estabeleceria na insistência de lógicas adotadas nas tomadas de decisões. Ou seja, o 

interesse não está no sentido final da obra, em seu resultado, mas sim na lógica 

compositiva, e este é o foco a ser ‘repetido’, enquanto organização da dança. Tais 

lógicas podem, assim, definir táticas como acordos para a improvisação ocorrer, 

indicando possíveis sentidos à composição, relativos ao instante. Desse modo, o foco 

dos treinamentos não estaria na ampliação de tipos de movimentos ou de práticas de 

composição, mas sim na elaboração de estratégias compositivas, evidenciando o 

instante da tomada de decisões.  

 

O improvisador não detém controle sobre a composição da obra. O sentido da 

obra ocorre sobre o campo de possibilidades selecionado a cada instante, de modo 

impulsivo. Deste modo, a abdução pode ser sugerida como uma lógica para formulação 

de treinamentos por ser um modo de pensamento que introduz novas idéias a partir de 

hipóteses que brotam como insigh. Tais hipóteses devem ser experimentadas e testadas 

como possibilidades compositivas imediatas. Não há preocupação com a coerência, mas 

sim com lançamento de propostas que acionam e conectam hábitos de mudança de 

hábitos. Trata-se de um processo que investe no reconhecimento de instabilidades, 

lançando-se a lógica abdutiva que, por sua característica instintiva e criativa, carrega a 

potencialidade à mudança de hábitos, pela reconfiguração de hábitos inconscientes em 

relação com o contexto presente. Assim, há condições de constantemente atualizar 

conceitos, indicando possíveis conexões compositivas aos improvisadores e sentidos à 

dança auto-organizada em tempo real. Fica, então, a sugestão para futuras pesquisas, 

sobre a tentativa da instituição de um treinamento baseado em lógicas abdutivas.  
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