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RESUMO 

 

Poética das Peles é uma proposta de ação sensível por meio do Contato 

Improvisação em diálogo com as Cinco Peles (Epiderme, Vestuário, Casa, Meio 

Social, Meio Global) propostas por Friedensreich Hundertwasser, visando a um 

entrelaçamento das áreas de conhecimento em Arte, Urbanidade e 

Sustentabilidade, numa perspectiva transdisciplinar. O ponto de partida é o 

diálogo da epiderme, primeira Pele, com a prática do Contato Improvisação (CI), 

movimentação do corpo em improviso que possui a pele como interface do 

contato. Pretende-se apontar como a prática sensível do Contato Improvisação 

propicia a percepção das dimensões do ser humano, reverberando em ações 

estéticas e políticas que visam a contribuir com as culturas de sustentabilidade. A 

sensibilidade se torna peça-chave para o entrelaçamento das diversas formas de 

conhecimento, sendo a premissa necessária para que ocorram transformações 

reais na sociedade. Portanto, o discurso sobre o corpo sensível se amplia para a 

reflexão da relação entre corpo e sociedade, tendo a prática do CI como 

possibilidade de desconstrução de hábitos, partindo do princípio de que temos o 

direito de modificar nossos corpos, casas, cidade e, por consequência, a sociedade 

em prol da qualidade de vida que são evidenciadas no cotidiano.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sensibilidade; Contato Improvisação; Cinco Peles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Poetics of the Skins is a proposal of sensible action through the Contact Improvisation 

in dialogue with the Five Skins (Epidermis, Clothing, House, Social Environment, Global 

Environment) proposed by Friedensreich Hundertwasser aiming at an interweaving of the 

areas of knowledge in Art, Urbanity and Sustainability in a transdisciplinary perspective. 

The starting point is the dialogue of the epidermis – the first Skin – with the practice of 

Contact Improvisation (CI), the movement of the body in improvisation that has the skin as 

the contact interface. This work intends to point out how the sensitive practice of the 

Contact improvisation provides the perception of the dimensions of the human being, 

reverberating in aesthetic and political actions that aim to contribute to the cultures of 

sustainability. In this context, sensitivity becomes a key to the interweaving of the various 

forms of knowledge, being also considered the necessary premise for real transformations 

in society. Therefore, the discourse on the sensitive body is extended to reflect the 

relationship between body and society, with the practice of CI as a possibility of 

deconstruction of habits, assuming that we have the right to modify our bodies, houses, 

city and, consequently, the society in favor of the quality of life evidenced in the daily life. 

 

 

KEYWORDS: Sensitivity; Contact Improvisation; Five Skins. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sensibilidade: Apreensão e conhecimento do mundo pelo corpo. A ação exercida 

pelo corpo, em relação às circunstâncias que espiralam em dimensões, reflete em forma de 

arte/política. Se toda ação é política, arte é política, sensibilidade é política. Quando se 

trata do sentir, a estética traz à luz a experiência que transforma e faz refletir e agir, pois 

é algo que nos atravessa ao ex-pôr nosso corpo ao mundo. Sobre o que e como ex-pomos, 

é uma reflexão política. Somos responsáveis por aquilo que nos circunda e somos afetados 

pelas Peles que nos protegem, que nos conectam com os corpos/mundos com os quais nos 

relacionamos. 

Somos corpos que vivem cotidianamente na cidade. Urbano que traz brechas, 

mofos e frisas para que aconteça a arte e mudanças transformadoras num sistema que 

domina o espaço e determina a qualidade do ser humano. Sem infraestrutura e políticas 

públicas, o sistema esmaga minorias. Essas são questões ligadas ao social que permitem 

pensar nas fissuras para atuar com arte, que, enquanto sentir, pode contribuir para a 

transformação social. Arte política. Arte Sustentável. Arte que se faz com o corpo 

presente, aberto, perceptivo, que escuta e dialoga com outros corpos a partir da influência 

do espaço. O corpo é no espaço. Primeira camada que se expande em sensibilidade para 

perceber o espaço onde se vive e as questões que são necessárias refletir para uma melhor 

qualidade de vida. 

O processo se inicia com seu próprio corpo, para posteriormente compreender o 

todo. Mas se o corpo é uma fagulha do todo, ao trabalhar o corpo trabalha-se o todo. 

Moventes corpos/mundos que se afetam cotidianamente. Se a percepção se amplia, abre-se 

a escuta para o entorno. Camadas que vibram entre Peles num todo espiral que se recolhe 

e amplia, assim como a respiração. O entrelaçamento das camadas é transdisciplinar. O 

processo inicia pela pele. Experienciamos pele/corpo, relação com corpos e ambiente. 

Contato Improvisação como comunicação, diálogo. Conhecer-se no outro pelo toque, pela 

dança. Osmose é a troca pela pele. Se dialoga, percebe. Se percebe, age. E como 

agem/reagem os corpos/mundos no cotidiano?  

 

(Primeiros escritos sobre a Poética das Peles) 
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Poética das Peles é uma proposição estética e política por meio da prática do 

Contato Improvisação (CI) que visa ampliar a percepção das dimensões do ser humano em 

prol da qualidade de vida da sociedade. Essas dimensões referem-se às Cinco Peles (1ª 

Pele: Epiderme; 2ª Pele: Vestuário; 3ª Pele: Casa; 4ª Pele: Meio Social; 5ª Pele: Meio 

Global) como modo de vida elaborado pelo artista e arquiteto austríaco Friedensreich 

Hundertwasser (1928-2000), cuja proposta incitava uma relação harmônica entre ser 

humano e natureza. Por sua vez, o Contato Improvisação é compreendido nesta pesquisa 

como prática artística sensível capaz de propiciar a percepção do próprio corpo e, 

consequentemente, de ampliá-la para as dimensões entrelaçadas que constituem o ser 

humano. 

O Contato Improvisação surge num contexto de transformações sociais e políticas 

na década de 1970 nos EUA, e Steve Paxton, dançarino considerado o precursor do CI, 

aborda a prática como possibilidade de interações improvisadas entre corpos em contato 

físico. Uma prática que possibilita inúmeras interpretações e abordagens, por se tratar não 

de uma técnica, mas de uma forma de movimento. O estudo do CI abrange tanto questões 

referentes à movimentação física quanto questões da sensibilidade e percepção sensorial, 

compreendendo que, independentemente do foco, essas questões estão sempre 

entrelaçadas. 

O interesse pessoal que nutro pelo CI teve início em 2010 a partir dos encontros do 

grupo Rizoma
1
 que abordavam o CI atrelado à pesquisa autobiográfica. Durante os 

encontros era perceptível a abertura dos corpos à interação, bem como à comunicação que 

acontecia de forma intensa e receptiva. O grupo criou uma linguagem própria que permitia 

o contato não só dos corpos, mas também das histórias, memórias e experiências 

permeadas pelo afeto das nossas relações. A experiência rizomática das danças dos corpos 

foi destaque na minha experiência, reverberando enquanto possibilidade de relações 

sensíveis entre indivíduos. A busca por essa sensibilidade experienciada no CI norteou as 

investigações acadêmicas durante a graduação e deslanchou a criação do Grupo de Estudos 

em Contato Improvisação (GECI) no ano de 2014, apoiado por experiências em encontros, 

cursos e festivais de CI
2
. 

                                                             
1 Grupo de pesquisa vinculado à pesquisa de mestrado intitulada “Companhia Luna Lunera e Aqueles Dois: 

Rizoma e Polifonia” do pesquisador e artista Elton Mendes Francelino, que contou com a participação dos 

artistas Talles Ramon, Kaique Barto, Luciana Oliver, Nathy Pessoa e Nathy Fonseca. 
2 EmComTato Festival – Palmeira/BA (2013); Curso Intensivo de Contato Improvisação – Salvador/BA 

(2014); Contato Improvisação e Anatomia Experiencial com Leo Serrano – São João del-Rei/MG 

(2014/2015); 8º Encontro Internacional de Contato Improvisação de São Paulo/SP (2017). 
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O possível entrelaçamento entre o CI e as Peles propostas por Hundertwasser se 

ancorou inicialmente na dimensão da epiderme como primeiro nível perceptivo dos nossos 

corpos no mundo. Hundertwasser propõe que o indivíduo ande descalço para perceber a 

epiderme e sentir a conexão entre a primeira e a quinta Pele, ou seja, a ligação entre nosso 

corpo e o mundo pelo contato da epiderme com o chão onde se pisa. Mais que os pés 

descalços, o CI permite o contato entre todo o corpo com o chão e o contato com outros 

corpos, evidenciando a relação com o meio social, a quarta Pele.  

Nesse sentido, a pesquisa faz jus à proposta transdisciplinar em Arte, Urbanidade e 

Sustentabilidade ao propor uma prática estética e política que evidencia a percepção das 

dimensões constituintes do ser humano, partindo da prática sensível do CI em prol das 

transformações das relações cotidianas, visando uma qualidade de vida da sociedade. Por 

esse motivo, a pesquisa aborda o entrelaçamento das Peles propostas por Hundertwasser 

como possibilidade de abordar assuntos importantes na reflexão sobre a percepção de si no 

mundo. A primeira dimensão para ampliar essa percepção passa pela primeira Pele 

(epiderme) vinculada ao Contato Improvisação; perpassando para a dimensão do contato 

urbano e social, das relações com o meio e com outro na cotidianidade; e toda a amplitude 

dessa relação planetária e cósmica ao atentar para as culturas de sustentabilidade.  

Portanto, a pesquisa aborda: a arte vinculada com a primeira Pele epidérmica e, 

consequentemente, também com a segunda Pele, o vestuário; a urbanidade vinculada com 

a terceira e quarta Peles, habitação e a dimensão social; e a discussão acerca da 

sustentabilidade com a quinta Pele, trazendo questões referentes ao planeta rumo ao 

universo.  

De acordo com as premissas
3
 do PIPAUS/UFSJ, há a necessidade de se tratar os 

problemas contemporâneos na perspectiva transdisciplinar para construir teorias e 

metodologias a partir do debate da produção de conhecimento que contribua com a agenda 

sustentável. A arte é compreendida como elemento de ligação por possuir forte caráter 

aplicado e por intervir na sociedade, no caso, na cidade e nos modos de vida dos indivíduos 

em sua cotidianidade, já que o discurso sobre urbanidade se refere ao espaço concebido 

pelo ser humano tanto em sua materialidade física quanto afetiva. Nesse sentido, a 

sustentabilidade compreende a elaboração coletiva dos modos de vida, sendo necessárias 

                                                             
3 Cf. Premissas do Programa. Disponível em: <https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pipaus/PIPAUS-

Premissas.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pipaus/PIPAUS-Premissas.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pipaus/PIPAUS-Premissas.pdf
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novas formas de se pensar e agir, extrapolando os limites disciplinares ao conectar assuntos 

ligados à justiça social, diversidade cultural e ecologia. 

A pesquisa é permeada pelo modo de vida proposto por Hundertwasser, que por si 

só contempla as áreas: (i) da Urbanidade, ao enfatizar a casa e o meio social 

(respectivamente, terceira e quarta Peles); (ii) da Sustentabilidade, relacionada ao meio 

global e cósmico (quinta Pele); e (iii) da Arte, já que a proposta de Hundertwasser emerge 

do seu modo de pensar e agir enquanto artista que aponta transformações reais na 

qualidade de vida.  

O principal legado de Hundertwasser são as pinturas, as casas e espaços construídos 

e reformados, e ainda alguns manifestos
4
 enquanto obra escrita sobre as Cinco Peles. 

Portanto, será utilizado como referência teórica o livro O poder da arte - Hundertwasser: o 

pintor rei das cinco peles escrito pelo crítico de arte e filósofo cultural Pierre Restany 

(1930-2003), amigo de Hundertwasser que contextualiza a vida e obra do artista a partir de 

uma relação de proximidade e afeto.  

Em seu manifesto Direito de janela - O dever de árvore”
5
, Hundertwasser afirma 

que o ser humano deve se tornar autor de seu ambiente ao exercer o direito de modificar a 

fachada da janela até onde o braço alcance. Semelhantemente ao artista austríaco, David 

Harvey (2013), geógrafo britânico e professor, também argumenta sobre o direito à cidade. 

Para ele, as mobilizações sociais, culturais e políticas em prol da coletividade podem 

auxiliar na reconstrução da cidade para que ela atenda às necessidades atuais da sociedade. 

Ermínia Maricato (2013), arquiteta, urbanista, pesquisadora, professora e ativista política, 

enfatiza que a sociedade atual vive na cidade e que é considerada como mercadoria devido 

às produções de bens de consumo e à produção do solo urbano, conhecida como 

reestruturação imobiliária. Esse processo alavanca problemas sociais como desigualdade 

social, caos no transporte, habitação, trabalho, criminalidade, entre outros. 

As questões insustentáveis permeiam o cotidiano das relações na cidade e Sacha 

Kagan (2009), pesquisador alemão pioneiro no estudo das relações entre arte e 

sustentabilidade, defende a necessidade de uma mudança radical nos modos de vida para 

que, de fato, ocorram as culturas de sustentabilidade. O autor aponta um tripé para pensar a 

sustentabilidade, a saber: biodiversidade, diversidade cultural e bem-estar humano.  

                                                             
4 Cf. Site Hundertwasser. Disponível em: <http://hundertwasser.com/>. Acesso em: 5 nov. 2018. 
5 Cf. Site Hundertwasser. Disponível em: <http://hundertwasser.com/skin/houses/34-everything-that-is-

horizontal-under-the-sky-belongs-to-nature/92-your-window-right-your-tree-duty>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

http://hundertwasser.com/
http://hundertwasser.com/skin/houses/34-everything-that-is-horizontal-under-the-sky-belongs-to-nature/92-your-window-right-your-tree-duty
http://hundertwasser.com/skin/houses/34-everything-that-is-horizontal-under-the-sky-belongs-to-nature/92-your-window-right-your-tree-duty


13 
 

Ao falar de sustentabilidade está implícito o discurso da transdisciplinaridade, 

perspectiva que opera a partir da conexão entre conhecimentos de diversas áreas visando o 

bem-estar coletivo. Logo, para que a sustentabilidade ocorra é necessário que os saberes se 

conectem em prol da coletividade, o que é possível somente a partir de uma perspectiva 

transdisciplinar. Para Ubiratan D‟Ambrósio (2011), matemático e professor conhecido por 

seus estudos em etnomatemática
6
, é necessário transpassar o sistema de conhecimento 

dominante que tenta eliminar as dimensões sensoriais, intuitivas, emocionais e místicas, 

bem como agregar a sabedoria popular das culturas tradicionais. 

Seguindo nessa direção, durante a pesquisa foi possível perceber alguns possíveis 

pontos de conexão entre áreas de conhecimento pesquisadas, sendo um desses pontos a 

sensibilidade: (i) na arte, que é por si só a dimensão estética que se refere ao sentir; (ii) na 

sustentabilidade e (iii) na transdisciplinaridade,  a sensibilidade é a base para a conexão de 

diversos conhecimentos das culturas de sustentabilidade; (iv) na urbanidade, a 

sensibilidade é inerente às nossas ações, pensamentos e relações cotidianas com o local e o 

grupo social.  

De acordo com a historiadora Sandra Pesavento (2007), a sensibilidade é uma 

forma de conhecimento pelo corpo em meio à realidade e possui a capacidade de modificar 

as formas de sentir do indivíduo e incitar iniciativas e mobilizações, configurando suas 

dimensões estética e política. Para a dançarina e pesquisadora Marina Tampini (2007), a 

sociedade vive num regime do sensível e possui os corpos dominados pelo sistema vigente. 

É a partir dessa perspectiva que a autora propõe, a partir do Contato Improvisação, um 

encontro com o sensível para perceber e modificar esses corpos, tanto na dança quanto na 

lida cotidiana. É também por um trabalho perceptivo que Hugo Leonardo Silva
7
 (2014), 

propõe uma desabituação compartilhada, para que escapemos dos hábitos corporais de uma 

forma lúdica. Considerando a sensibilidade como conhecimento pelo corpo, o Contato 

Improvisação é considerado nesta pesquisa um agente em potencial de transformação dos 

corpos e, consequentemente, dos espaços, por meio da sensibilidade. 

Portanto, esta pesquisa se propõe a compreender como o CI pode ampliar a 

percepção da primeira camada do humano, mas também pretende apresentar como é 

possível se atentar ao campo social e global a partir das perspectivas da urbanidade e da 

                                                             
6 Campo científico que discute sobre o ensino tradicional da matemática e como o conhecimento pode ser 

aplicado em diferentes contextos culturais. 
7 Dançarino, referência para o CI no Brasil, idealizador da NAU (Nascente Arte e Autonomia) e produtor 

artístico do EmComTato Festival de Contato Improvisação da Bahia. 
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sustentabilidade relacionadas com as Peles. Logo, este trabalho busca compreender a 

potência do CI em comunicação com as Peles como modo a estruturar práticas que 

propiciem a transformação de hábitos corporais que influenciam em ações estéticas e 

políticas desencadeadas no cotidiano. Para tanto, interessa aqui as premissas do 

entrelaçamento das Peles ao buscar pontos de diálogo em relação ao Contato 

Improvisação, à urbanidade e à sustentabilidade, que nesta pesquisa serão evidenciados a 

partir da metáfora da osmose, termo utilizado para referenciar a comunicação entre várias 

dimensões do ser humano por meio do CI. 

Para a consecução desses objetivos e metas, o processo criativo se iniciou com os 

encontros do GECI tendo como premissa a pesquisa do movimento pelo toque e 

considerando a epiderme como primeiro nível de percepção pelo CI. Dentre os encontros 

do GECI, destaca-se a ação denominada Osmose na Serra do Lenheiro em São João del-

Rei/MG. A partir dessa experiência, elaborou-se uma sequência de exercícios que 

facilitassem a percepção das Peles a partir do Contato Improvisação em encontros e 

vivências, propiciando a “experienciação” da Poética das Peles. A oficina foi oferecida ao 

Grupo de Estudos em Dança e Educação Somática (GEDES) de Viçosa (MG) com o 

intuito de refletir sobre a percepção das Peles a partir do CI e a potencialidade da 

sensibilidade na comunicação entre corpos e ambiente. O caminho metodológico com o 

GEDES contou com duas etapas de captação de dados, sendo um questionário entregue 

antes e outro posteriormente à prática. O intuito era compreender alguns questionamentos 

que permeiam esta pesquisa a partir das experiências individuais e coletivas. 

Como o Contato Improvisação possibilita uma releitura do mundo pela perspectiva 

das Peles de Friedensreich Hundertwasser? Qual a potencialidade do CI para trabalhar a 

sensibilidade do ser humano? E como esse trabalho sensível possibilita ações e reações 

políticas e estéticas? Quais as possibilidades dessas ações estarem diretamente associadas à 

sustentabilidade? Como a percepção das camadas do ser humano possibilita romper 

hábitos corporais? Se o CI possibilita o diálogo entre corpos, quais as contribuições para 

uma transformação social e cultural? Como se estabelece esse nível de comunicação entre 

corpos no CI? E qual a relação com o espaço onde o corpo se movimenta? Como 

corpos/mundos reverberam em contato? Essas questões refletem minhas inquietações 

enquanto artista sobre a potencialidade trazida à tona pelo cerne da pesquisa. 

Para tanto, a tentativa de responder essas questões se estruturará neste trabalho em 

três capítulos. O capítulo I - Peles em Contato aponta as principais teorias que permeiam a 
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pesquisa enquanto proposta transdisciplinar em Arte, Urbanidade e Sustentabilidade pela 

perspectiva das Cinco Peles propostas por Hundertwasser. O ponto de partida é considerar 

o Contato Improvisação como uma arte intrínseca à política e que valoriza a sensibilidade 

como forma de conhecimento por intermédio do corpo, podendo reverberar em ações no 

cotidiano urbano.  

O capítulo II - Contato Improvisação apresenta o ponto de partida para esta 

pesquisa referente à interface entre a epiderme – primeira Pele de Hundertwasser – e a 

prática do Contato Improvisação (CI), prática artística que se vale do sentido tátil como 

camada que possibilita a comunicação com mundo. Nesse caminho, as inquietações 

surgem da possibilidade de ressaltar os valores estéticos e políticos intrínsecos na prática 

do CI relacionados às Peles de Hundertwasser, como forma de experienciar as dimensões 

do ser humano.   

Já o capítulo III - Osmose: Entrelaçamento das Peles em Contato discorre sobre as 

proposições estéticas e políticas das práticas relacionadas com a Poética das Peles, bem 

como sobre o caminho metodológico percorrido. Para tanto, será revelado o processo de 

criação e reflexão a partir da metáfora da osmose, cujo trabalho foi apontado em vivências 

de Contato Improvisação, principalmente nos grupos de estudos, como forma de evidenciar 

a proposta artística que compõe esta pesquisa. 
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1 PELES EM CONTATO 

 

O presente capítulo aborda as dimensões do ser humano, na perspectiva das Peles 

propostas por Hundertwasser, considerando o entrelaçamento das áreas de conhecimento 

em Arte, Urbanidade e Sustentabilidade. A primeira Pele, a epiderme, está diretamente 

relacionada com o contexto artístico e político do Contato Improvisação, por considerar 

que esta primeira dimensão do ser humano facilita a percepção do ser e estar no mundo por 

meio da epiderme, sendo este o foco principal desta pesquisa. É implícito, ao abordar a 

primeira Pele, atentar que o corpo é no espaço, fato que alavanca as discussões sobre o 

habitat e as relações sociais, respectivamente a terceira e quarta Peles que integram as 

discussões sobre urbanidade. Já a quinta Pele é relacionada com a proposta das culturas de 

sustentabilidade, que considera a integração transdisciplinar de áreas de conhecimento em 

prol da qualidade de vida da coletividade.  

 

Figura 1 – Imagem das Cinco Peles proposta por Hundertwasser 

 

Fonte: RESTANY (2003, p. 6). 
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Artista austríaco do século XX, Friedensreich Hundertwasser se propôs a viver de 

forma harmônica no mundo a partir das Cinco Peles como um modo de vida. Ele parte do 

pressuposto de que o ser humano é um ser de camadas e que elas se entrelaçam para a 

percepção de si no mundo. Sua condição de artista permitiu que engrenasse na jornada de 

compreensão das Peles do ser humano a partir da arte e dos questionamentos sociais. Em 

seu Discurso Nu (1967), Hundertwasser se manifestou para proclamar o direito do ser 

humano à livre intervenção da sua casa, reencontrando “a sua primeira pele, a da sua 

verdade original, a sua nudez de homem e de pintor, despindo-se da segunda pele (a sua 

roupa) para proclamar o seu direito à terceira pele (a sua casa)” (RESTANY, 2003, p. 10). 

Em 1972, Hundertwasser se apropria de novas questões que despertam a aparição de novas 

Peles, “a quarta pele é o meio social [família, nação, amizade] e a quinta pele é a pele 

planetária ligada diretamente ao destino da biosfera, à qualidade do ar que se respira, e ao 

estado da crosta terrestre que nos protege e nos alimenta” (RESTANY, 2003, p. 11). 

As Cinco Peles são dimensões entrelaçadas que permitem a percepção de si no 

mundo em relação às culturas, uma percepção que expande a partir das sensações na 

epiderme, perpassa o tecido social até atingir a nação universal. De acordo com Restany, 

Hundertwasser desenvolve a teoria do transautomatismo
8
 e lança sua visão espiralada do 

mundo que parte do umbigo para percorrer a natureza e regressar novamente ao umbigo. 

Um ciclo espiralado que parte das relações que estabelecemos diariamente com nós 

mesmos, com o outro e com o espaço/tempo. O modo de vida proposto por Hundertwasser 

compreende que a epiderme (enquanto camada) permite o regresso do ser humano à 

natureza, sendo que para ele a primeira Pele “corresponde ao nível primário, orgânico e 

essencial da nossa consciência planetária” (RESTANY, 2003, p. 30). Suas concepções a 

partir do “olhar transautomático” completam a “ideia moral prática da primeira pele: andar 

descalço, sobreviver livre do constrangimento econômico alimentando-se de trigo, e 

praticar o narcisismo como forma única de altruísmo” (2003, p. 24).  

 A primeira Pele mantém uma relação direta de contato com a segunda, o vestuário. 

O luxo do vestuário reside, justamente, no seu conforto, mas a tirania da moda, um mal da 

segunda Pele, não leva em consideração a sensibilidade do corpo. É necessário considerar 

as relações sensoriais entre epiderme e vestuário, não somente pelo toque das diferentes 

texturas ou cores, mas para além da função protetora: o vestuário possui um papel de 

                                                             
8 A sua teoria do transautomatismo era simultaneamente uma crítica ao analfabetismo perceptivo do público 

e uma afirmação da necessidade de uma participação criativa do público perante a obra de arte. (RESTANY, 

2005, p. 21). 
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interface entre corpo e ambiente que proporciona percepções diferenciadas. Dessa forma, a 

epiderme, indissociável das outras Peles, permite uma reflexão sobre a identidade e o bem-

estar corporal associado a diversos contextos enquanto qualidade de vida. 

A espiral osmótica, metáfora proposta pelo artista que será abordada com mais 

profundidade posteriormente, anuncia que a percepção do ser humano no mundo perpassa 

as dimensões individuais da epiderme, ampliando por suas vestes, casa, meio social até 

atingir uma dimensão cósmica, retornando à epiderme do indivíduo novamente. A espiral 

alcança sua máxima perpassando a exploração sucessiva de cada Pele, começando pela 

epiderme por corresponder à dimensão mais profunda do ser.  

Nesse ponto, é necessário enfatizar que, nesta pesquisa, esse entrelaçamento das 

dimensões do ser humano perpassa pela perspectiva da sensibilidade enquanto potência 

estética e política que alavanca transformações na sociedade a partir das mudanças dos 

padrões do sentir e das ações e reações que ocorrem cotidianamente. Dessa forma, o início 

desta investigação tem o protagonismo do Contato Improvisação enquanto ação estética e 

política com potencial para ampliar a percepção da primeira Pele proposta por 

Hundertwasser. A priori, é necessária uma contextualização do surgimento e das principais 

características dessa forma de perceber o mundo pelo movimento improvisado em contato, 

sendo também importante considerar alguns pontos que alavancaram o despertar dessa 

prática corporal. 

 

 

1.1 Contexto Artístico e Político do Contato Improvisação 

 

A abordagem do Contato Improvisação é pautada no potencial sensível, social e 

artístico que permeia a prática desde seu surgimento na década de 1970 em Nova Iorque, 

EUA. Àquela época, efervescia o movimento de contracultura
9
 associado a vários 

movimentos culturais e políticos (movimentos negros, feministas, gays, hippies, etc.) 

liderados por jovens intelectuais que compunham a nova esquerda e que lutavam pelos 

direitos civis. Foi um movimento que proporcionou novas formas de pensar, agir e sentir, e 

que ficou conhecido principalmente pela figura dos hippies e pela proposta libertária 

                                                             
9 Cf.: BIAGI, Orivaldo Leme. Estudo sobre a Contracultura e sua Influência na Publicidade Brasileira (1965-

1977), São Paulo, 2011. Disponível em: <http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/webform/projetos/pos-

doc/OLB.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2018. 
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expressa pela tríade: “sexo, drogas e rock’n’roll”
10

, mas que trazia um questionamento 

político sobre a sociedade ocidental. Naquele contexto surgia uma valorização do corpo 

com novas práticas políticas e comportamentais que influenciariam a sua visão como 

território de experimentação, projetando novas formas de ampliar a percepção, seja pela 

arte, pela revolução sexual e/ou pelo culto às drogas. É um momento de ruptura e inovação 

da cultura, das artes, da filosofia, da espiritualidade influenciadas pela cultura oriental; 

uma mudança no estilo de vida em prol da diversidade.  

No campo artístico
11

, a dança e o teatro passavam por transformações. Emergia a 

performance, afloravam as terapias e práticas preocupadas com o bem-estar corporal e 

também ganhavam espaço nesse cenário os treinamentos corporais com base nas artes 

marciais. A dança social teve grande influência no bailar dos corpos, principalmente o 

rock’n’roll, um estilo de dança que revolucionou ao permitir a improvisação rítmica do 

movimento em pares ou individualmente, sem pares predeterminados e sem papéis 

cristalizados de gênero. Sofreu influências também do jazz e dos blues, possibilitando a 

identificação com a cultura negra americana, dentre outros fatores que também 

colaboravam para a conexão artística e política entre todos que participavam da dança 

social. É nesse contexto que o CI surge como entrelaçamento de diversos aspectos que 

influenciaram o movimento de contracultura, sendo Steve Paxton considerado o precursor 

desse movimento.  

Paxton já possuía profissionalmente uma trajetória corporal como bailarino, atleta e 

ginasta antes de adentrar a companhia de José Limon, mas foi o trabalho experimental com 

Merce Cunningham
12

 e com o coletivo de performance Grand Union
13

 que Paxton, 

juntamente com outros bailarinos, iniciou as investigações e as transformações na dança.  

Em Steve Paxton entrevistado por Fernando Neder
14

 (2005), o dançarino afirma 

que estudou muitos tipos de dança e que atuou na performance, não encontrando os 

                                                             
10 Cf.: FERREIRA, Neliane Maria. Paz e Amor na Era de Aquário: a Contracultura nos Estados Unidos, 

Uberlândia, 2005. Disponível em: 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/cdhis/article/viewFile/130/89#page=68>. Acesso em: 5 nov. 2018. 
11 Cf.: NEDER, Fernando. Contato improvisação: origens, influências e evolução. Gens, fluências e tons. 

Monografia (Trabalho conclusão de curso desenvolvido para a disciplina Evolução da Dança, UNIRIO-

CLA). Rio de Janeiro: Unirio, 2005. 
12 Coreógrafo, bailarino e professor que influenciou a dança moderna. 
13 Projeto de dança-teatro-improvisação encabeçado por Yvonne Reiner e que reuniu bailarinos de várias 

companhias. 
14 NEDER, Fernando. In: O Percevejo online, v. 2, n. 2, (2010). Disponível em: 

<http://www.seer.unirio.br/index.php/opercevejoonline/article/view/1443/1247>. Acesso em: 5 nov. 2018. 
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princípios básicos que o interessava na dança, mas no Aikido
15

. Paxton relata que foi em 

uma experiência pedagógica ao ensinar essa arte marcial que percebeu a necessidade de 

desconstruir a mentalidade da dança ocidental para que os participantes pudessem 

compreender a técnica do Aikido, o que também se constituiu como uma das premissas 

para o início da prática do CI. 

 
Então, eu comecei a desenvolver o Contato Improvisação (CI). Primeiro, eu 

tinha que tirar deles a mentalidade da dança ocidental. Indo para algo um pouco 

mais genérico, para depois voltar através da técnica. Essa foi a transição. E ao 

mesmo tempo, o trabalho sobre o Contato Improvisação começou a mudar meu 

corpo e minha dança. (PAXTON, 2010) 

 

 Os rolamentos do Aikido auxiliavam no entendimento de como cair e rolar abrindo 

espaço para múltiplas interações. Considerada o marco do CI, a performance Magnesium
16

 

surge em 1972, tendo como ponto de investigação a queda e um estudo de como o corpo se 

resolvia fora do eixo de equilíbrio. A partir desse marco, iniciou-se a investigação sobre o 

que atualmente conhecemos como Contato Improvisação em outras performances 

realizadas pelo Grand Union, com a participação de parceiros que são considerados os 

pioneiros da prática, como Curt Sidall, Nancy Stark Smith, Danny Lepokoff, David 

Woodberry e Nita Little. 

O clássico vídeo Queda depois de Newton (Fall after Newton)
17

, é um trabalho que 

evidencia o contato improvisação nos primeiros onze anos de experiência do movimento 

improvisado em contato. Marina Tampini (2009, p. 27) comenta que Paxton se colocou no 

lugar da maçã em queda livre e que um registro sensível ocorreu ao se permitir 

experienciar as sensações do corpo em movimentos não habituais, um trabalho que 

auxiliava na percepção e na experiência do momento. 

 
Quando uma maçã caiu na sua cabeça, Isaac Newton foi inspirado a descrever 

suas três leis do movimento. Estas se tornaram a fundação de nossas ideias sobre 
física. Sendo essencialmente objetivo, Newton ignorou o que se sente ao ser a 

maçã. Quando nós colocamos nossa massa em movimento, nós assomamos sobre 

a constante chamada gravidade na direção do convite circular e balouçante da 

força centrífuga. Dançarinos brincam e jogam com essas forças. Além da terceira 

lei de Newton, nós descobrimos que para cada ação várias reações opostas e 

                                                             
15 Aikido é uma arte marcial japonesa desenvolvida pelo mestre Morihei Ueshiba (1883-1969), 

aproximadamente entre os anos de 1930 e 1960, como um compêndio dos seus estudos marciais, filosofia e 

crenças religiosas. (PIZARRO, 2015, p. 200). 
16 Realizada com onze estudantes de Paxton da classe exclusiva para homens que trabalhavam diversas 

técnicas corporais em um tatame. 
17 Cf.: Fall after Newton. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=k768K_OTePM>. Acesso 

em: 5 nov. 2018. 
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iguais são possíveis. Nela reside uma oportunidade para a improvisação. 

(PAXTON apud SILVA, 2014, p. 81) 

 

O fato de o início da investigação do movimento de queda ter encontrado bases no 

Aikido, leva Paxton a aproximar o CI também do esporte, tendo, todavia, excluído o caráter 

de competição, tendo como resultado uma prática “muito democrática” e, portanto, 

“também uma forma política” (2010). A participação igualitária entre as pessoas dentro 

dessa organização social incide na edição da figura do coreógrafo e a possibilidade de 

diversos corpos experienciarem o CI, mesmo sem experiência prévia.  

Ao realizar um estudo bibliográfico acerca do CI
18

, a bailarina, atriz e praticante de 

CI Fernanda Leite afirma que “os dançarinos concentravam-se em sentir o movimento 

internamente mais do que colocar seus corpos intencionalmente em formas particulares”. 

Paxton buscava ampliar a noção de beleza e encontrar uma base para o movimento que não 

se referisse a uma estética estabelecida dos corpos treinados, importando mais os 

movimentos surgidos do aqui e agora. 

Sobre a estética do CI, a autora aponta considerações importantes, como a de 

Nancy Smith, que considera que o trabalho do CI tinha o foco na sensação, e que, “de 

acordo com Paxton, poderia se dizer que a estética ideal do Contato Improvisação é um 

corpo totalmente integrado” (LEITE, 2005, p. 94). Mais que a estética do movimento belo 

e virtuoso, a investigação do CI é pautada nas sensações a partir da experiência de 

movimento entre corpos/espaços em busca de uma integração. 

As primeiras práticas do que hoje chamamos de CI se deu com dois pontos de 

partida para a investigação do movimento: (i) lançar-se no espaço e em outra pessoa; e (ii) 

a small dance, pequena dança. Tratava-se de lançar o corpo em busca de possibilidades de 

movimento em contato físico com outro corpo, utilizando movimentos espiralados que 

facilitavam os rolamentos, quedas e habilidade do reflexo corporal, sendo o fluir do 

movimento gerado pelo peso e mudanças de direção. A retirada do tatame proporcionou 

movimentos mais contínuos e leveza no toque, modificando o sentido atlético da dança 

realizada tanto coletivamente, quanto em duos e até solo. Já “a pequena dança é o 

movimento efetuado no próprio ato de estar em pé: não é um movimento conscientemente 

dirigido, mas pode ser conscientemente observado” (PAXTON apud GIL, 2004, p. 109). 

É pela noção física de sentir internamente o peso e o toque que a prática se difundiu 

com facilidade, pois não se tratava de uma técnica, mas de uma investigação do 

                                                             
18 Tendo como referência principal o livro Sharing the dance: contact improvisation and american culture da 

antropóloga e bailarina Cynthia Novack (1990). 
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movimento que dançarinos ou não poderiam experienciar. Leite (2005, p. 95) comenta que 

o CI combinou dança com esporte e arte com socialização, pois durante os encontros a 

plateia era convidada a acompanhar as investigações do movimento improvisado em 

contato, onde parecia haver uma troca, uma comunicação entre público e dançarinos em 

um encontro de integração, com base na sensação física. 

Esses encontros se consolidaram no que atualmente é conhecido como JAM (Jazz 

After Midnight), termo inspirado nas improvisações dos músicos de Jazz e que, na cultura 

do CI, refere-se a uma prática livre do corpo em movimento, instaurando um ambiente 

investigativo que abrange a diversidade da dança e da experienciação corporal. Essa 

prática acontece a partir da contribuição singular de cada participante, não necessitando de 

experiência prévia para realizar múltiplas interações e caracterizando um espaço/tempo 

distinto das aulas, espetáculos, performances ou dos treinamentos técnicos.  

Os encontros suscitaram formas de organização social entre os contateiros
19

, 

resultando, por exemplo, na publicação da revista Contact Quarterly
20

, fato que ocasionou 

grande impacto no mundo da dança, pois o CI se consolidava tanto enquanto prática 

coletiva quanto produção escrita sobre as investigações realizadas de forma colaborativa. A 

revista é considerada uma estratégia política por não centralizar as informações sobre o CI 

numa escola, mas por compartilhar os estudos. Por mais que Steve Paxton seja considerado 

o precursor do CI, a proposta de investigação foi se disseminando e, atualmente, o CI é 

relacionado com vários outros conhecimentos corporais associados de acordo com as 

investigações de cada contateiro. Fernanda Leite ainda cita importantes orientações sobre 

as características e valores centrais do CI, como a 

 
geração de movimentos através da mudança de pontos de contato entre corpos; 

percepção por meio da pele; [...] movimentação em diversas direções 

simultaneamente; percepção interna do movimento; ênfase no peso e no fluxo; 

rolamento ao longo do corpo; uso do espaço em 360 graus, tácita inclusão da 

plateia; informalidade intencional da apresentação exibida numa prática ou jam; 

entendimento do dançarino como uma pessoa comum; improvisação despida de 

intenções dramáticas; consciência de que todos são igualmente importantes. 

(LEITE, 2005, p. 99) 

 

Essas considerações são intrínsecas na maioria das práticas do CI, mas para a 

presente pesquisa vale ressaltar alguns desses pontos como norteadores para busca de 

corpo perceptivo e integrado das suas dimensões humanas, como a percepção por meio da 

pele e a percepção interna do movimento. Não há na aprendizagem do CI uma escola ou 

                                                             
19 Termo utilizado para referir-se aos praticantes do CI. 
20 A revista foi lançada em 1976. Disponível em: <https://contactquarterly.com/>. Acesso em: 5 nov. 2018. 
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um protocolo de ensino oficializado, cabendo a cada contateiro encontrar metodologias de 

acordo com seus interesses e experiências. Muitas vezes, é nos encontros de CI que se 

forma uma atmosfera de aprendizado, colaboração e reflexão coletivos. Mas de forma 

geral, há sempre instruções para focalizar na sensação interna do toque, do contato e do 

peso dos corpos, como aponta Leite (2005, p. 102). 

A autora pontua também a importância da responsabilidade e do cuidado com os 

corpos, percebendo e observando os limites físicos a fim de evitar lesões e proporcionar 

aos que dançam a generosidade, a curiosidade, o prazer, a liberdade e a cooperação. “Com 

estes princípios, o Contato Improvisação é identificável pelo valor de seus códigos de 

conduta e [sendo] assim instituído como uma arte socializadora, popular, agregativa, 

democrática e cooperativa” (LEITE, 2005, p. 107).  

O apontamento das características gerais do CI possibilitou a disseminação da 

prática em vários lugares do mundo. No Brasil, o nome que fez emergir a prática do CI nos 

anos 1990 é Isabel Tica Lemos. Em entrevista a Diego Pizarro (2015), Tica Lemos diz que, 

no início da carreira, realmente escolheu trabalhar com o CI, mas ela confere o início dos 

primeiros passos do CI em terras brasileiras também a outros dançarinos que tiveram a 

experiência com o CI na Europa e que ministraram oficinas, como Guto Macedo em 1988 

no Rio de Janeiro, e Silvia Bittencourt e Lenora Lobo em São Paulo. Tica Lemos 

participou de vários encontros com os pioneiros do CI, entre eles o próprio Steve Paxton, 

ao cursar a Escola de Nova Dança
21

, onde a investigação se pautava nas práticas de 

integração do corpo/mente, como a Ideokinesis
22

, referência principal de Tica Lemos. 

Essas práticas da Nova Dança são conhecidas atualmente como Educação Somática
23

, mas 

ao ser questionada se o CI seria uma abordagem somática, Lemos responde que 

 
o diálogo de você seguir o fluxo da inércia, da energia, do tempo e do espaço, em 

duplas, é um conhecimento abissal sobre toque e direção de movimento. Isso já é 
chocante! E eu acho sim que desde aí já se aproxima da Educação Somática, mas 

não necessariamente leva a essa interiorização da consciência corporal por si só. 

(PIZARRO, 2015, p. 202) 

 

                                                             
21  Graduou-se em 1987 pela SNDO (School for New Dance Development), em Amsterdã, na Holanda.  
22 A Ideokinesis pesquisa o campo do movimento num grau rigoroso e mais analítico, abordando o conjunto 

de referenciais fisio/anatômicos, as leis que constroem a postura (e as suas complexidades estruturais) e a 

formação da Imagem Corporal (daí a “Ideo”) (MOUILLERON HARISPE, 2014, p. 84). 
23 Educação Somática foi a denominação dada às propostas pertencentes a um campo de estudos do corpo 

iniciado em finais do século XIX. Na mesma época em que a Dança Moderna começava a se delinear, surgia 

nos países do norte europeu e nos Estados Unidos o que se denominou “Movimento Corporalista”, uma nova 

conceituação acerca da integralidade corpo-mente: o ser visto não como objeto/coisa que a pessoa carrega, 

mas como definição da sua própria existência (KUNIFAS apud MOUILLERON HARISPE, 2014, p. 79). 
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O trabalho de Tica Lemos com o CI, associado a outras técnicas da Educação 

Somática, propiciou uma perspectiva diferente quanto à prática do CI desenvolvida até 

então em outros países, mas sem perder as características fundamentais do trabalho. Suas 

últimas considerações na entrevista sobre o CI apontam para uma atividade sensível que 

possibilita um autoconhecimento corporal e aumentam a possibilidade do conhecimento do 

ser humano, pois “a pessoa pode passar a vida sem fazer esportes, sem fazer nada, mas 

quando ela possui uma prática que a convida para a sensibilidade, eu acho que é um ganho 

de conexão neuronal mesmo. E isso é maravilhoso” (PIZARRO, 2015, p. 209). Na 

entrevista, cita alguns nomes que perpetuaram a prática do CI no Brasil e alguns que, 

atualmente, permanecem com o trabalho do CI, como a Cia. Nova Dança 4
24

, Diogo 

Granato
25

 e Ricardo Neves
26

 – que desenvolve o trabalho com o Núcleo Improvisação em 

Contato
27

. 

A comunidade do CI cresceu no Brasil e no mundo
28

 com o passar dos anos e cada 

contateiro promoveu a disseminação do CI de acordo com suas investigações. Cito alguns 

nomes que florescem o trabalho do CI em vários lugares do Brasil e em outros países, com 

quem tive o privilégio de contactar em dança, festivais e aulas: na Bahia, David Lannitelli, 

Hugo Leonardo e Leo Serrano; no Rio de Janeiro, Guto Macedo e Sofia Giliberti; no 

Distrito Federal, Camillo Vacalebre; no Rio Grande do Sul, Alessandro Rivellino; em 

Santa Catarina, Ana Alonso; em São Paulo, Ricardo Neves; na Argentina, Austarco Arfini; 

no Uruguai, Catalina Chouhy; e, dos EUA, Nita Little.  

Nesse breve histórico do CI, é possível observar que a prática surge num contexto 

de grandes modificações sociais, culturais, artísticas e políticas que são intrínsecas nos 

valores e características gerais que o identificam. Por mais que a prática tenha repercutido 

no contexto efervescente da dança, do teatro, da performance, da Nova Dança e das 

práticas somáticas, o CI se constitui numa prática com características próprias. Cabe ao 

                                                             
24 A Cia. Nova Dança 4 nasceu no Estúdio Nova Dança em 1996 como núcleo de improvisação dança-teatro, 
fruto da parceria entre Cristiane Paoli Quito (direção) e Tica Lemos (preparação corporal). 
25 Trabalha com o CI atrelado ao Parkour, prática que consiste em deslocar-se pelo ambiente da forma mais 

eficiente possível com velocidade e estética usando apenas o próprio corpo. Disponível em: 

<https://diogogranato.wordpress.com/>. Acesso em: 5 nov. 2018. 
26 Dançarino, ator, diretor artístico, praticante do CI desde 1997 e professor desde 2001, também pratica 

Aikido. Atualmente atua como produtor do Encontro Internacional de Contato Improvisação de São Paulo e 

Coprodutor do Encontro Internacional de CI em Ilhabela e em outros eventos relacionados ao CI. 
27 Cf.: Site do Núcleo Improvisação em Contato. Disponível em: 

<https://nucleoimprovisacaoemcontatosp.wordpress.com/>. Acesso em: 5 nov. 2018. 
28 Para maiores informações sobre professores, colaboradores, aulas, festivais e JAMs no Brasil e no mundo, 

acessar: <http://contatoimprovisacao.wixsite.com/cibr>. Acesso em: 5 nov. 2018. 
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contateiro utilizá-las de acordo com sua investigação, associando-as ou não a outras 

práticas artísticas.  

 
Não há uma única definição de CI. Mais do que definição, Contato Improvisação 
é uma proposição artística [...]. É uma proposta [que] questiona valores que 

regem o status quo e questiona a própria dança. No Contato Improvisação 

bailarinos fazem a dança, não coreógrafos fazem para bailarinos. Um espírito de 

colaboração rege o diálogo que fomenta essa dança. (NANCY apud 

KRISCHKE, 2012, p. 102) 

 

Para a presente pesquisa, interessa pensar no contexto sensível e político presente 

no CI, não o associando especificamente ao esporte, à performance, à educação somática 

ou a qualquer outra prática artística corporal, mas o considerando enquanto prática sensível 

que possibilita a comunicação entre corpos e espaço/tempo. Mais do que formas e uma 

preocupação estética associada ao belo, o CI se funda nas sensações dos movimentos, num 

conhecer-se e perceber-se para comunicar com o outro e com o meio.  

A comunicação que ocorre entre corpos e espaço/tempo está diretamente 

relacionada com as dimensões sociais que Hundertwasser aponta com a terceira e quarta 

Peles, ou seja, o habitat e o meio social. O artista austríaco propõe uma percepção 

ampliada do mundo a partir da primeira Pele em expansão para outras dimensões, para 

tanto, a pesquisa aponta a primeira dimensão pela narrativa do Contato Improvisação e a 

terceira e quarta dimensões perpassam pela reflexão sobre a urbanidade, explicitando a 

relação com o espaço físico e humano que constitui o contexto urbano.  

 

 

1.2 Corpo Cidade 

 

O espaço físico influenciou fortemente as criações do artista e arquiteto 

Hundertwasser, que clamou que o ser humano está mal na sua terceira Pele, pois o habitat 

é considerado como o setor que condiciona mais diretamente o indivíduo e, portanto, foi o 

alvo de suas criações para uma relação harmoniosa ser humano-natureza. Hundertwasser, 

enquanto “médico das casas doentes”, inovou ao construir “espaços felizes” com 

“alinhamentos irregulares das janelas, integração espacial de árvores, a mistura colorida e 

as linhas ondulantes dos seus planos urbanísticos” (RESTANY, 2003, p. 45). De acordo 

com Pierre Restany, esse conjunto de temas perpetuou longa reflexão de Hundertwasser 
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sobre o habitat, que compreende a dimensão física e humana do ambiente e atuou nas 

fissuras do sistema vigente, visando ao bem-estar do ser humano. 

Ampliando as discussões sobre o tecido urbano, Hundertwasser ultrapassa o nível 

da família, natural ou adquirida, ao abordar a quarta Pele, pois “o meio social estende-se ao 

conjunto dos grupos associativos que geram a vida de uma coletividade” (RESTANY, 

2003, p. 65), sendo a nação a trama mais densa do tecido. A relação estabelecida 

cotidianamente com essas dimensões sociais permite a reflexão sobre o modo de vida da 

sociedade. E ao ampliar a percepção para a terceira e quarta Peles, parece viável refletir 

que essas dimensões são percebidas pela epiderme, primeira Pele, ou seja, é o corpo que 

está permeado pelo urbano e pelas relações sociais no cotidiano.  

Toda experiência corporal é uma experiência espacial, pois “o corpo é no espaço”, 

e não é o espaço ou está no espaço (LIMA, 2007, p. 65). Para a presente pesquisa coube a 

seguinte reflexão: se o corpo é no espaço, qual é esse espaço e quais são as principais 

questões pertinentes ao mesmo? Para tanto, o espaço considerado é a cidade, local onde 

experienciamos cotidianamente questões que nos afetam a partir das relações que 

estabelecemos com nosso corpo. Dessa forma, o espaço é direcionado para a discussão da 

urbanidade, pois é compreendido como lócus onde o corpo vive as experiências e as 

relações urbanas cotidianamente, sendo essa uma das dimensões necessárias à percepção 

do ser humano no mundo.  

Como, pois, suspender o cotidiano em dança sentindo a realidade do urbano? Como 

as tramas da cidade, enquanto camadas que nos constituem, afloram em sensibilidade? Se 

o “corpo é no espaço”, no decorrer desta pesquisa se pretende investigar se este – que é um 

corpo sensível – pode ser ressaltado pela prática do CI, tomando como espaço a própria 

cidade, com todos os conflitos existentes que configuram a discussão atual sobre 

urbanidade. 

Buscando compreender a crise urbana, Ermínia Maricato (2015) aponta sobre a 

realidade que vivemos nas cidades brasileiras e aponta para cidade como mercadoria. 

Segundo ela, estamos rodeados por produtos e vivenciando uma generalização de 

mercadorias que afeta as relações sociais. “Há capitais que entram na produção de tudo que 

a gente precisa para viver e capitais específicos que entram na produção da cidade” (2015, 

p. 11), sendo uma especificidade o capital que investe no uso e ocupação do solo urbano: o 

capital imobiliário. Enquanto mercadoria, o uso do solo urbano para uso habitacional 

possui valor de acordo com a localização na cidade e com seus atributos e infraestrutura. A 
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cidade passa a ser palco das relações sociais e/ou dos negócios, sendo ela mesma a 

mercadoria. 

A produção do espaço urbano gera problemas na cidade, como a segregação, o caos 

das questões de habitação, transporte, trabalho, pobreza e criminalidade. Maricato afirma 

que “o investimento público tem grande impacto sobre os preços imobiliários”, isso porque 

o Estado não tem controle sobre uso e ocupação do solo, pois quem comanda é a lei do 

mercado (2015, p. 12).  

Entre os anos 80 e 90 do século passado, aconteceram movimentos políticos 

visando à melhoria do contexto urbano com a retomada dos investimentos sobre os 

territórios e cidades pelo Estado. Contudo, Maricato afirma que o capital imobiliário e o 

capital de construção partilham o solo urbano aumentando o preço dos imóveis (2015, p. 

18). A cidade perde com isso, pois a valorização dos imóveis urbanos favorece apenas 

poucos na sociedade, reafirmando a segregação. Ainda segundo a autora, apesar da 

melhoria e dos investimentos na área de saneamento, habitação, distribuição de renda e 

criação de conselhos participativos, o impasse urbano persiste pela manutenção do padrão 

fundiário de ocupação do solo, pela lógica da valorização imobiliária que, associada à 

grande mídia, domina a cidade (2015, p. 20). 

A atuação desenfreada da especulação imobiliária resulta no caos urbano e a 

consequência é a desigualdade urbana e relação de classe. Como discernir o que realmente 

acontece na realidade urbana e quais as forças/poderes que a atravessam? Qual a 

capacidade de ação frente a essa realidade cujos rumos são traçados pela modernização 

econômica?  A crescente escala de urbanização ao longo dos últimos anos fragmentou as 

cidades enfatizando as desigualdades sociais. Para David Harvey (2013) há de um lado 

uma elite financeira, e, do outro, trabalhadores de baixa renda numa luta diária pela 

sobrevivência. Esse desenvolvimento urbano desigual promove os conflitos sociais que, de 

certa forma, sempre tiveram as cidades como palco, dificultando a reflexão sobre o bem-

estar humano.  

A cidade é um espaço construído pelo ser humano e para o ser humano. Essa 

construção diz muito sobre o que somos ou queremos e nos modifica de acordo com as 

questões presentes. Harvey (2013) afirma que se a cidade, esse espaço de habitação que 

construímos e mantemos, não nos satisfaz, nós temos o direito de mudá-la e buscar outra 

imagem qualitativamente diferente: “A questão do tipo de cidade que desejamos é 

inseparável da questão do tipo de pessoas que desejamos nos tornar” (2013, p. 28). Para o 
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autor, essa “liberdade de fazer e refazer a nós mesmos e as nossas cidades” (p. 28), é um 

dos mais preciosos direitos do ser humano enquanto questão implícita do corpo na cidade. 

Temos o direito de modificá-la, assim, modificamos a nós mesmos. E se modificarmos 

nossos corpos, modificaremos a cidade?  

A cidade é um lugar de encontros, diversidade cultural e interações criativas por 

meio das dimensões individual e coletiva, mas a diversidade cultural também resulta em 

intolerância e preconceito, segregação, exclusão e conflitos fervorosos entre direitos. 

Harvey questiona: como “poderia o direito à cidade ser exercido pela mudança da vida 

urbana”, se a cidade não satisfaz os desejos individuais e coletivos de maneira sustentável? 

Para o autor, a resposta
29

 se dá por meio da mobilização social e da luta política/social. 

 
A implicação é que nós, individual e coletivamente, fazemos nossa cidade 
através de nossas ações diárias e de nossos engajamentos políticos, intelectuais e 

econômicos. Todos somos, de um jeito ou de outro, arquitetos de nossos futuros 

urbanos. O direito à mudança da cidade não é um direito abstrato, mas sim um 

direito inerente às nossas práticas diárias, quer estejamos cientes disso ou não. 

Esse é um ponto profundo, o pivô sobre o qual grande parte de meu argumento 

revolve. (HARVEY, 2013, p. 31) 

 

Ao dizer que é na cotidianidade que refazemos a cidade e, portanto, nos refazemos, 

Harvey apresenta também uma controvérsia, pois a cidade nos faz tão imersos na 

experiência urbana existente que parece não haver espaço para que a mudança aconteça. 

Para isso, o autor afirma que o direito à cidade deve ser concebido a partir de um esforço 

coletivo e envolvendo a formação de direitos políticos coletivos, não apenas como um 

direito individual (2013, p. 33). A questão é como construir uma alternativa viável ao 

neoliberalismo de mercado.  

O direito à cidade é um direito ativo de fazer a cidade diferente, de formá-la de 

acordo com nossas necessidades coletivas de simplesmente sermos humanos. “Se nosso 

mundo urbano foi imaginado e feito, então ele pode ser reimaginado e refeito” (HARVEY, 

2013, p. 33). Nesse ponto, podemos considerar as contribuições que Hundertwasser incita 

em seu manifesto Direito de janela - O dever de árvore
30

 para reflexão sobre o direito do 

ser humano ao habitat e o dever da natureza integradora. O artista defendia a modificação 

das fachadas das casas pelos seus moradores, a fim de propiciar uma melhor qualidade de 

vida, além de considerar que as janelas abrem para o contato com a natureza 

                                                             
29 A partir das considerações de Henri Lefebvre em A Revolução Urbana (Belo Horizonte, Editora UFMG, 

1999). 
30 Cf.: Site Hundertwasser. Disponível em: http://hundertwasser.com/skin/houses/34-everything-that-is-

horizontal-under-the-sky-belongs-to-nature/92-your-window-right-your-tree-duty. Acesso em: 5 nov. 2018. 

http://hundertwasser.com/skin/houses/34-everything-that-is-horizontal-under-the-sky-belongs-to-nature/92-your-window-right-your-tree-duty
http://hundertwasser.com/skin/houses/34-everything-that-is-horizontal-under-the-sky-belongs-to-nature/92-your-window-right-your-tree-duty
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proporcionando respirar o ar do campo na cidade. É um direito e um dever do ser humano 

se apropriar e transformar o meio em que vive em prol da coletividade e da qualidade de 

vida, perpassando pelo habitat e as relações sociais intrínsecas ao contexto urbano. É 

necessário o movimento político para que aconteça a liberdade ao direito da cidade. 

Compreender a crise social urbana e as mudanças em curso na sociedade e na economia 

confere sentido às novas realidades engendradas nesse processo.  

Ermínia Maricato considera que em 2013 tivemos o início de um novo ciclo 

político no Brasil em que a crise urbana evidenciou a disputa entre a reprodução do capital 

e a reprodução da força de trabalho. Entre os vários movimentos sociais, destacou-se em 

várias cidades uma geração de jovens que se organizam “em redes, sem hierarquia, são 

diversificados, boa parte deles é ligada à cultura e à arte, enfim, há algo novo em suas 

práticas”, mas são transformações que ocorrem em longo prazo.  

Será que nesses conflitos urbanos atuais conseguimos pensar sobre nossos corpos e 

nossas relações cotidianas? Essa é uma questão ligada ao meio social e à necessidade de 

pensar nas fissuras para atuar com arte política e buscar ações para transformar um sistema 

que domina o espaço urbano e determina a qualidade de vida do ser humano. A discussão 

sobre urbanidade aponta, pois, para questões insustentáveis em que a arte, permeada pela 

sensibilidade como forma de conhecimento pelo corpo, atua para transformação social no 

cotidiano. Portanto, uma arte política, uma arte sustentável, uma arte que se faça com o 

corpo presente, aberto, perceptivo, que escuta e dialoga com outros corpos a partir do 

contato com o espaço. Se o corpo é no espaço, as possibilidades corporais se modificam de 

acordo com as proposições do espaço. Dessa forma, a primeira dimensão do ser humano 

expande para perceber o espaço urbano permeado por questões que configuram o 

cotidiano. 

Ampliando a percepção para uma quinta dimensão, a reflexão perpassa para como 

essas questões que vivenciamos cotidianamente podem ser consideradas em grandes 

escalas, ampliando das casas e cidades para os estados, países, continentes, planeta e toda a 

infinitude do universo. Ao mover nossos corpos, movemos todas essas dimensões e somos 

afetados no cotidiano da cidade pelos corpos/mundos que fazem parte de um Todo. Desse 

modo, a cidadania planetária é abordada nas obras de Hundertwasser ao relacionar a quinta 

Pele com a ecologia e com a humanidade desvelada ao universo. 

Restany (2003) afirma que Hundertwasser utilizou-se da arte como arma para lutar 

e criar um projeto de sociedade que prima pela qualidade de vida, respeitando a integridade 
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dos ciclos naturais e do potencial criativo do humano.  De acordo com o autor, “a natureza 

é a realização suprema, fonte de harmonia universal: o [...] imenso respeito pela natureza 

suscitou [em Hundertwasser] o desejo de protegê-la contra os atentados do homem e da 

indústria” (2003, p. 79). A partir da arte, Hundertwasser propôs uma reflexão sobre os 

modos e qualidade de vida dos seres humanos, uma abordagem que remete, para essa 

pesquisa, às considerações sobre sustentabilidade. Ao abordar o entrelaçamento da quinta 

Pele com a sustentabilidade, faz-se necessário apontar que as ações dos seres humanos 

acarretaram grande destruição ao planeta, mas que temos uma escolha a ser feita. 

 

 

1.3 À Terra: culturas de sustentabilidade 

 

A Carta da Terra
31

 nos traz um alerta sobre as condições de vida na Terra e as 

estratégias necessárias para reverter esse quadro na perspectiva da sustentabilidade. Os 

padrões dominantes de produção de consumo estimulam a injustiça, a pobreza, os conflitos 

e a redução dos recursos naturais, bem como a extinção da diversidade cultural e ecológica. 

A ameaça refere-se às condições de sobrevivência do próprio ser humano. Temos a escolha 

de formar uma aliança global para cuidar da Terra enquanto dever sagrado, ou arriscar a 

diversidade da vida. São necessárias mudanças de valores e de modos de vida, nas quais 

aspectos ambientais, educacionais, culturais, econômicos, políticos, sociais e espirituais 

estejam interligados para uma solução includente. A Carta afirma ainda que as artes 

podem oferecer uma liderança criativa para essas mudanças, reafirmando o Todo do qual 

somos parte.  

Leonardo Boff (2012, p. 14), filósofo, teólogo, escritor e professor, em Carta da 

Terra traz pontos importantes que remetem à Humanidade enquanto uma única entidade 

que desenvolveu formas de vida insustentáveis e que ameaçam a própria espécie humana. 

Por isso, precisamos de um novo começo, de reconectar humanos com a natureza. São 

necessárias transformações do corpo/mente, novas formas de pensar e agir na sociedade a 

partir de uma junção do intelectual e do emocional que nos faça sentir parte de um todo 

maior, “que nos [dê] a percepção da nossa conexão com os demais seres, [que] nos 

impulsiona com coragem para as mudanças necessárias” (BOFF, 2012, p. 15). Trata-se de 

                                                             
31 Cf.: Carta da Terra no site do Ministério do Meio Ambiente: Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2018. 
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uma responsabilidade universal que leva em consideração as consequências dos nossos 

atos para criar um modo de vida sustentável em todos os níveis: local, regional, nacional e 

global. Ao propor uma visão integradora da sustentabilidade, Boff a apresenta como 

 
toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-

químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a 

comunidade de vida e a vida humana, visando a sua continuidade e ainda a 

atender as necessidades das gerações presentes e das futuras, de tal forma que o 
capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de regeneração, 

reprodução e coevolução. (2012, p. 107) 

 

O autor nos fala da necessidade de reencontrar um sentido de sociedade que em 

grande parte se perdeu pela cultura do capital, pelo individualismo a ele inerente e pela 

centralidade do mercado sobre os interesses coletivos. Ao falar sobre mudanças em nossa 

mente para a sustentabilidade, Boff explicita a centralidade da sensibilidade, do afeto e do 

amor como dimensões fundamentais para salvar a Mãe Terra e sua diversidade: “Dê 

centralidade ao coração, à sensibilidade, ao afeto, à compaixão e ao amor, pois sem essas 

dimensões não é possível nos mobilizarmos para salvar a Mãe Terra, seus ecossistemas e 

nossa civilização” (2012, p. 179). As mudanças são necessárias também para considerar 

outros saberes além da ciência, valorizando o saber popular e cotidiano na busca de 

soluções para uma vida sustentável. Ainda de acordo com o autor, precisamos cultivar 

encontros pessoais, trocas de experiências e a arte. Por esse motivo, em nosso cotidiano 

são necessários os caminhos do diálogo e da flexibilidade, valorizando tudo que ocorre por 

meio da experiência. 

A modernidade nos levou à percepção fracionada da realidade e, 

consequentemente, também levou a ciência moderna à fragmentação do conhecimento. O 

que Enrique Leff (2002, p. 167) – sociólogo e um dos principais intelectuais latino-

americanos no âmbito da problemática ambiental – propõe é um saber ambiental em que o 

entrelaçamento da ciência com saberes e práticas “não científicas” possam alavancar novos 

saberes e integrar novas matrizes de sentido, com o intuito de constituir uma nova 

racionalidade teórica, social e produtiva. A proposta parte do princípio da 

complementariedade, enlaçando os saberes advindos das diversas culturas para construção 

do conhecimento. Segundo Leff, 

 
o saber ambiental problematiza, assim, o conhecimento para refuncionalizar os 

processos econômicos e tecnológicos, ajustando-os aos objetivos do equilíbrio 

ecológico, à justiça social e à diversidade cultural. Nesse sentido, o saber 

ambiental emerge como um processo de revalorização das identidades culturais, 

das práticas tradicionais e dos processos produtivos das populações urbanas, 
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camponesas e indígenas; oferece novas perspectivas para a reapropriação 

subjetiva da realidade; abre um diálogo entre conhecimento e saber no encontro 

do tradicional e do moderno. (LEFF, 2002, p. 169) 

 

A valorização e o reconhecimento das identidades culturais e saberes tradicionais 

começam a ganhar espaço nos atravessamentos das relações de poder entre a ciência e a 

cultura. Nesse sentido, a utopia ambiental de que nos fala Leff (2002, p. 188), é uma 

abertura para os potenciais ecológicos e tecnológicos entrelaçados com os valores e saberes 

culturais para a construção de uma racionalidade ambiental.  

O ambiente por ele evidenciado integra a compreensão não somente física, mas, 

principalmente, social. Para o autor, “o ambiente é uma categoria sociológica, configurada 

por comportamentos, valores e saberes” (2002, p. 160). O saber ambiental está além das 

configurações estabelecidas pela ciência, economia e tecnologia: ele advém também dos 

saberes que são subjugados e marginalizados por uma degradação cultural em vista de uma 

racionalidade econômica dominante. A ciência, querendo alcançar a verdade pela 

objetividade, desconsidera a complexidade do conhecimento do campo ambiental, 

explorando além dos limites estabelecidos pelo ambiente. No movimento de internalização 

da “dimensão ambiental”, o autor propõe “um diálogo aberto à outridade, à diferença e à 

alteridade” (LEFF, 2002, p. 161). 

O diálogo aberto à diferença proposto por Leff nos permite a relação com o Novo 

Constitucionalismo Latino Americano, principalmente as constituições do Equador e da 

Bolívia, que propõem rupturas com o modelo hegemônico estabelecido, sendo uma dessas 

rupturas o direito à diversidade para além do direito à diferença. O Prof. José Luiz de 

Magalhães, em entrevista no programa Contraponto, defende que o direito à diferença já é 

um avanço nas constituições pelo reconhecimento das diferentes culturas, como a menção 

aos povos indígenas e quilombolas na Constituição do Brasil de 1988 (NOVO 

CONSTITUCIONALISMO, 2014). Já o direito à diversidade não parte do pressuposto que 

exista um padrão normal e/ou correto, porque ele se refere ao direito de ser diverso em 

suas múltiplas possibilidades, de ser respeitado e ter os direitos garantidos na constituição. 

Outro direito estabelecido no novo constitucionalismo é o reconhecimento da 

Natureza – ou Pacha Mama – como sujeito e não como objeto a serviço do ser humano e 

do sistema de produção capitalista. Segundo a Constituição do Equador, no capítulo 7 – 

Direitos da Natureza, Art. 71:  

 

A Natureza ou Pacha Mama, onde se reproduz e realiza a vida, tem direito ao 

respeito integral da sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos 
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vitais, estruturais, funcionais e processos evolutivos. Toda pessoa, comunidade, 

povo ou nacionalidade poderá exigir à autoridade pública o cumprimento dos 

direitos da Natureza. (EQUADOR, 2008, tradução da pesquisadora)32 

 

A importância da Pacha Mama na cultura andina não entende a natureza como 

recurso, mas como parte integrante do ser humano e fonte vital para sua sobrevivência. A 

construção de um saber ambiental, pois, necessita da reorganização dos paradigmas das 

diversas áreas do conhecimento numa perspectiva da sustentabilidade.  

Os três componentes fundamentais para o desenvolvimento sustentável destacados 

pelo Relatório Brundtland - Nosso Futuro Comum
33

, são: proteção ao meio ambiente, 

crescimento econômico e igualdade social. O relatório defende ainda que desenvolvimento 

sustentável é o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL, 1991, p. 383).  

A tríade é questionada por Leonardo Boff quando ele apresenta o conceito 

equivocado e vazio de sustentabilidade proposto por John Elkingyon em 1990, que diz que 

“para ser sustentável o desenvolvimento deve ser economicamente viável, socialmente 

justo e ambientalmente correto” (ELKINGYON apud BOFF, 2012, p. 43). Ao analisar 

criticamente o conceito, o autor explicita que a política dos lucros permanece, enquanto as 

questões sociais e ambientais continuam ameaçadas, pois os próprios termos 

sustentabilidade e desenvolvimento obedecem a lógicas diferentes que se contrapõem.  

Ao discutir sobre esse tripé apontado, quando se refere ao termo sustentabilidade, 

Sacha Kagan (2009) sugere uma alternativa: biodiversidade, diversidade cultural e bem-

estar humano. De modo geral, o discurso sobre o que é “sustentável” é uma estratégia 

política, pois a verdadeira revolução da cultura de sustentabilidade é radical e prevê 

modificações nos modos de vida.  

O fato é que os temas-chave apontados pelo Relatório Brundtland – Nosso Futuro 

Comum (COMISSÃO MUNDIAL, 1991) foram tratados na conferência ECO-92, Rio-92 

ou Cúpula da Terra
34

 com o objetivo de encontrar maneiras de conciliar o desenvolvimento 

                                                             
32 Texto original: La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. (EQUADOR, 2008). 
33 Publicado em 1991 pela Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento (WCED) da Organização 

das Nações Unidas (ONU). Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/12906958/Relatorio-Brundtland-

Nosso-Futuro-Comum-Em-Portugues?in_collection=3216927>. Acesso em 5 nov. 2018. 
34 Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – CNUMAD realizada em 

1992, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
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socioeconômico com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra. Nessa 

conferência criou-se o documento Agenda 21
35

, que estabeleceu a importância do 

comprometimento de cada país e de todas as instâncias sociais para a cooperação em 

encontrar soluções dos problemas insustentáveis. Esse mesmo documento inicia o processo 

de política cultural ao fazer alusão à cultura e às artes. A relação entre cultura e 

desenvolvimento sustentável fica mais evidente na Conferência Sobre Políticas Culturais 

Para o Desenvolvimento, realizada pela UNESCO em 1998
36

, em Estocolmo. 

Em 2001, na Conferência da Sociedade Alemã para Política Cultural foi publicado 

o Manifesto Tutzinger
37

, que despertou a relação entre arte contemporânea e 

sustentabilidade. Segundo Adilson Siqueira (2010), o manifesto assinado por artistas e 

intelectuais de todo mundo ligados às artes, aponta a necessidade de artistas engajados com 

as questões ambientais e de sustentabilidade por meio de experiências, ritos e práticas na 

sociedade, afirmando a continuidade da política cultural iniciada na Agenda 21. Nesse 

sentido, nos últimos anos agentes culturais têm se empenhado nessas transformações, 

defendendo o reconhecimento da cultura como dimensão central para a sustentabilidade.  

A busca pela sustentabilidade, de acordo com Kagan (2009), deve ser entendida 

como a busca pelas culturas de sustentabilidade, assim a resiliência, por exemplo, é um 

termo importante apontado pelo autor para que elas ocorram. Resiliência refere-se à 

capacidade de adaptação às mudanças, que pode resultar na busca de equilíbrio diante do 

caos ou em um colapso, que auxiliaria na construção de novos sistemas a favor da 

preservação da diversidade. Boff (2012, p. 181) acredita na resiliência como capacidade de 

lidar com os tropeços, aprendendo com eles e utilizando-os como trampolim.  

Kagan (2009) apresenta também três níveis interligados para justificar como as 

práticas culturais e as artes promovem a sensibilidade, base primordial para a estética da 

sustentabilidade, e, portanto, para a sua cultura, a saber: temas, processos e valores que se 

conectam. Os temas são entendidos enquanto integração dos conhecimentos, 

principalmente a integração dos saberes culturais, sociais, econômicos, políticos e 

ecológicos. Os processos que se conectam referem-se às práticas artísticas que refletem em 

                                                             
35 Cf.: Agenda 21. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-

21/agenda-21-global>. Acesso em: 5 nov. 2018. 
36 Cf.: UNESCO. Disponível em: 

<http://www.lacult.unesco.org/docc/1998_Conf_Intergub_sobre_pol_cult_para_des.pdf>. Acesso em: 5 nov. 

2018. 
37 Cf.: Manifesto Tutzinger. Disponível em: <http://www.kupoge.de/ifk/tutzinger-manifest/tuma_p.htm>. 

Acesso em: 5 nov. 2018. 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global
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nós enquanto rotinas individuais em prol de uma coletividade, modificando as ações para 

processos colaborativos e interativos, evocando uma capacidade empática. E os valores 

que se conectam e que sugerem que a sensibilidade aguça a reflexividade crítica.  

O autor afirma ainda que a sensibilidade se expressa na transdisciplinaridade, com 

o objetivo de compreender o presente mundo e conectar pontes em áreas diversas do 

conhecimento. O próprio discurso da sustentabilidade já pressupõe a transdisciplinaridade. 

As culturas de sustentabilidade propostas por Kagan referem-se aos conhecimentos que se 

conectam visando o bem-estar coletivo na Terra, sendo a arte fundamental nesse processo, 

por evocar a sensibilidade.  

O entrelaçamento de diversos conhecimentos é a base para que a 

transdisciplinaridade ocorra, visando uma transformação nos modos de vida na perspectiva 

sustentável. Por isso, para a presente pesquisa, o entrelaçamento das dimensões humanas 

na perspectiva das Peles de Hundertwasser é transdisciplinar por considerar que as Peles 

correspondem a diversas áreas de conhecimento que envolvem o ser e estar no mundo. 

Para o artista, as Cinco Peles representam um modo de vida que visa à qualidade e ao bem-

estar do ser humano de forma integral ao respeitar os ciclos naturais. Ao integrar a arte, 

arquitetura e valores sustentáveis em suas obras, Hundertwasser alcançou potentes 

transformações na sociedade como no Hospital Universitário de Graz, onde uma “pesquisa 

científica internacional comprova que o ambiente arquitetônico em harmonia com a 

natureza e com o homem são benéficos para o paciente” (RESTANY, 2003, p. 52), como 

também na Central de Spittelau. 

 
Fiel aos seus princípios de naturista, Hundertwasser certificou-se de que os 

trabalhos de purificação dos gases tóxicos da central elétrica fossem efetuados ao 

mesmo tempo em que os trabalhos de renovação exterior. A percentagem de 

dióxido de carbono libertado para o ar livre da central de Spittelau é 

praticamente nula: 0,1g por ano! Tal é o poder da arte! (RESTANY, 2003, p. 49) 

 

As transformações em prol da coletividade são facilmente identificáveis nas obras 

de Hundertwasser. Por buscar a qualidade de vida ser humano por meio do entrelaçamento 

de várias áreas de conhecimento e pelo entrelaçamento das dimensões que constitui o ser 

humano, podemos considerar que a transdisciplinaridade é inerente em sua obra, sendo 

necessário para este trabalho que sejam apontadas algumas considerações sobre a 

transdisciplinaridade que reforçam a integração dos conhecimentos. 
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1.4 Transdisciplinaridade - Dimensões entrelaçadas 

 

Em seus escritos sobre transdisciplinaridade, Ubiratan D‟Ambrosio (2011, p. 4) 

ressalta a necessidade de integração das várias dimensões do conhecimento que 

transcendem as culturas e disciplinas por intermédio de uma perspectiva transdisciplinar. O 

sistema de conhecimento dominante, socializado pelos meios de informação e 

comunicação, enaltece a dimensão racional como suporte exclusivo da ciência e 

tecnologia, e tenta eliminar as dimensões sensorial, intuitiva, emocional e mística.  

Quando Leff (2002) nos aponta a necessidade da reconstrução social por meio da 

transformação ambiental do conhecimento, ele salienta a construção do real a partir dos 

múltiplos sentidos articulados e, para isso, “o saber ambiental leva a construir novas 

identidades, novas racionalidades e novas realidades” (2002, p. 187). Nesse sent ido, o 

conhecimento não é algo essencialmente ligado à ciência e à tecnologia, nem se trata de 

uma mercadoria, como algo fora de nós de que podemos nos apropriar e utilizar.  

A demanda não é a globalização do conhecimento, de um conhecimento unitário, 

mas a construção de um “processo de fertilizações transdisciplinares por meio de 

transposições de conceitos e métodos entre diferentes campos do conhecimento” (LEFF, 

2002, p. 163). Isso implica um estudo das relações entre processos naturais e sociais com 

uma visão integradora da realidade, um estudo sobre a perspectiva transdisciplinar do 

conhecimento. “A busca de compreensão do mundo na sua integralidade exige que as 

dimensões de sobrevivência e de transcendência se complementem” (D‟AMBROSIO, 

2011, p. 9). O encontro das ciências com as tradições tem se revelado em transformações 

efetivas para um movimento planetário, pois partem de uma visão transdisciplinar do 

conhecimento. 

 
A transdisciplinaridade leva o indivíduo a tomar consciência da essencialidade 

do outro e da sua inserção na realidade social, natural e planetária, e cósmica. 

Uma consequência imediata da essencialidade é que a inserção só pode se dar 

através de um relacionamento de respeito, solidariedade e cooperação com o 

outro, consequentemente com a sociedade, com a natureza e com o planeta, 

todos e tudo integrados na realidade cósmica. Esse é o despertar da consciência 

na aquisição do conhecimento. A grande transformação pela qual passa a 

humanidade é o encontro do conhecimento e da consciência. A 

transdisciplinaridade procura entender e propor como o ser humano, um fato 

biológico, material, atinge a sobrevivência e a transcendência, características da 

qualidade de ser humano, um fato espiritual. (D‟AMBROSIO, 2011, p. 10) 
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A transdisciplinaridade, segundo D‟Ambrósio, requer o entendimento de que “não 

há espaço e tempo culturais privilegiados que permitam julgar e hierarquizar” (2011, p. 

11), são realidades diversas que contribuem para o conhecimento que está em processo de 

construção. “A transdisciplinaridade repousa sobre uma atitude aberta, de respeito mútuo e, 

mesmo, humildade, [...] rejeitando qualquer tipo de arrogância e prepotência” (2011, p. 

11). Dessa forma, a transdisciplinaridade é essencialmente transcultural, pois exige a 

participação de todos. D‟Ambrósio defende que o princípio da transdisciplinaridade é 

“reconhecer as dimensões sensorial + mística + emocional + intuitiva + racional do 

conhecimento e a integridade mente + corpo + cosmos, dando suporte a um 

comportamento subordinado à ética maior de respeito, solidariedade e cooperação” (2011, 

p. 12). 

A Carta da Transdisciplinaridade (1994)
38

 considera que a solução para a 

autodestruição material e espiritual, na perspectiva de uma dimensão planetária dos 

conflitos atuais, é a transdisciplinaridade, que exige reconhecer os diferentes níveis de 

realidade sem reduzir o ser humano a apenas uma definição. A transdisciplinaridade 

propõe uma abertura entre as disciplinas, um diálogo entre as ciências exatas e humanas, 

bem como as artes, a literatura, a poesia e a experiência interior. É necessário um 

reconhecimento da Terra como pátria pelo caráter transacional e, consequentemente, 

transcultural. No artigo 11 da Carta da Transdisciplinaridade, ao abordar a educação 

transdisciplinar, fica claro a importância da sensibilidade e do corpo na transmissão do 

conhecimento, dimensões geralmente negligenciadas na atualidade. É necessário um saber 

compartilhado que leve em consideração o respeito às alteridades unidas pela vida em 

comum na Terra. 

A transdisciplinaridade aponta a necessidade de serem consideradas as várias 

dimensões e realidades da vida na Terra para criarmos as culturas de sustentabilidade. A 

percepção das dimensões do ser humano evidenciada pelas Peles propostas por 

Hundertwasser é um caminho de reflexão e ação frente às questões que afetam a 

humanidade.  Ao perceber suas ações e reações frente às realidades, o indivíduo percebe as 

questões sociais que o rodeia, questões que podem ser refletidas pela abordagem 

sustentável e transformadas com ações que envolvam a diversidade cultural numa 

perspectiva transdisciplinar. As Peles são dimensões entrelaçadas que possibilitam a 

                                                             
38 Cf.: Carta da Transdisciplinaridade. Disponível em: <http://cetrans.com.br/assets/docs/CARTA-DA-

TRANSDISCIPLINARIDADE1.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2018. 



38 
 

percepção do Todo a partir da abordagem de uma Pele, ou seja, partimos do pressuposto 

que a abordagem de qualquer Pele está implícita todas as outras. Essas dimensões são 

enfatizadas nesta pesquisa por uma visão transdisciplinar a partir do contexto estético e 

político do Contato Improvisação enquanto prática capaz de ampliar a percepção do ser 

humano para o Todo e propiciar transformações na sociedade. 

Como apontado anteriormente, para que essas transformações de fato ocorram são 

necessárias mudanças no modo de vida para agregar áreas de conhecimento até então 

negligenciadas pela sociedade. A partir da abordagem do Contato Improvisação, 

pressupõe-se que a arte promova o diálogo no cotidiano urbano através do contato das 

Peles entrelaçadas enquanto redes de conhecimento que se conectam pela sensibilidade. O 

que fica em evidência durante a exposição desses conceitos abordados até então, é o 

caráter sensível, ou seja, a sensibilidade que perpassa todas as áreas de conhecimento como 

um elemento essencial potencializador para transformação dos modos de vida. Nessa 

pesquisa, a sensibilidade é considerada uma forma de conhecimento pelo corpo em relação 

ao mundo e possui a capacidade estética e política que reverbera em transformações na 

sociedade. 

A noção de estética é compreendida nesta pesquisa a partir da derivação do grego 

aísthesis, que significa sentir, compreendendo que o conhecimento se dá pela sensibilidade 

e pelos sentidos do corpo em contato com o meio. “A estética, portanto, inicialmente não 

faz referência à Arte, mas ela nasce como um discurso sobre a percepção e a sensação 

humanas, ou seja, sobre o corpo” (GUILARDUCI; TALARICO, 2015, p. 120). É a partir 

do corpo e da sensibilidade inerente ao ser humano que se estabelecem as ações e reações 

que configuram a dimensão política e estética, na perspectiva do sentir. 

   

 

1.5 Sensibilidade 

 

A sensibilidade, segundo Fayga Ostrower (1987, p. 12), é compreendida enquanto 

potencial do humano e “representa uma abertura constante ao mundo e nos liga de modo 

imediato ao acontecer em torno de nós”. Essa abertura é uma condição de sobrevivência de 

qualquer ser vivo que age e reage aos estímulos do ambiente. Por sua vez, Sandra 

Pesavento (2007, p. 10) defende que a sensibilidade é uma forma de apreensão do mundo a 

partir do corpo e ocorre como uma reação corpórea em meio à realidade.  
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O termo sensibilidade, de acordo com Pesavento, é responsável por traduzir em 

sensações e emoções as reações imediatas dos sentidos afetados em contato com a 

realidade, ao mesmo tempo em que corresponde às manifestações do pensamento, 

mediante reflexão e organização das sensações que se transformam em sentimentos e 

afetos, ou seja, em percepção. Dá-se o nome de percepção quando os dados da impressão 

sensorial são postos em relação com outras experiências e lembranças, pois ela é a 

“elaboração mental das sensações [...], articula o mundo que nos atinge, o mundo que 

chegamos a conhecer e dentro do qual nós nos conhecemos” (PESAVENTO, 2007, p. 12). 

Para a autora, o reconhecimento do mundo se dá pela percepção, atividade reflexiva que 

constrói um mundo qualificado através de valores e emoções, organiza e dá coerência às 

sensações, interpretando e completando por imagens as experiências. 

A sensibilidade, de acordo com a autora, demonstra sua presença pelas reações que 

são capazes de provocar no indivíduo e é pela capacidade mobilizadora que a sensibilidade 

se aproxima das ações políticas e estéticas. A aproximação com o campo político se dá a 

partir da capacidade de mobilização do ser humano, enquanto que a relação com o campo 

da estética ocorre por alterar os padrões estabelecidos e as formas de sentir. 

 
Desta forma, podemos aproximar as sensibilidades do campo do político, onde 

podem ser medidas ações e reações, mobilizações e tomadas de iniciativa. Da 

mesma maneira, o estudo das sensibilidades remete ao campo da estética, não 

somente pelos pressupostos que, de forma canônica, a associam ao belo, mas na 

concepção que entende estética como aquilo que provoca emoção, que perturba, 

que mexe e altera os padrões estabelecidos e as formas de sentir. (PESAVENTO, 
2007, p. 21) 

 

A sensibilidade, pois, compreendida enquanto ação e reação política e estética 

pressupõe a alteração dos padrões já estabelecidos e as formas de sentir que acarretam em 

mobilização. Portanto, a sensibilidade é compreendida enquanto potencial que propicia a 

ressignificação do modo de vida a partir da mudança de hábitos para repensar a relação de 

si no mundo, ampliar a percepção de si e do outro no meio em que se vive.  

Como sabemos, os meios possuem valores culturais e, segundo Ostrower (1987, p. 

13), a cultura pode ser compreendida como “formas materiais e espirituais com que os 

indivíduos de um grupo convivem, nas quais atuam e se comunicam e cuja experiência 

coletiva pode ser transmitida através de vias simbólicas para a geração seguinte”. Logo, a 

maneira de pensar, de agir, de sentir, assim como os hábitos e os valores se definem a 

partir do contexto social e cultural do indivíduo. A sensibilidade apresenta-se como guia e 

criadora, pois “nessa integração que se dá de potencialidades individuais com 
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possibilidades culturais, a criatividade não seria então senão a própria sensibilidade” 

(OSTROWER, 1987, p. 17) e, por sua vez, o criativo se dá ao nível do sensível. Portanto, a 

sensibilidade aflora a percepção do mundo, ressignifica o modo de vida e permite atuar 

num contexto estético, político e criativo.  

O sensível remete ao corpo imerso num contexto social e cultural que é afetado ao 

nível da primeira Pele, da primeira camada do humano em relação ao entorno. A estética 

na dimensão do sentir e perceber, traz à luz a experiência que transforma e faz refletir, pois 

é algo que atravessa o ser humano ao se ex-pôr
39

. Segundo Jorge Larrosa Bondía (2001), a 

experiência é compreendida como aquilo que toca, aquilo que acontece, sendo que o 

indivíduo da experiência é um indivíduo “ex-posto”, pois do ponto de vista da experiência 

importa a maneira de “ex-pormos”, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. 

A forma como nos ex-pomos é uma ação política, pois ao se ex-pôr à experiência, o 

indivíduo se encontra aberto para conhecer o mundo a partir da sensibilidade e de tudo 

aquilo que o toca e o afeta. O corpo é afetado pelas dimensões que o circundam, protegem 

e conectam.  

Cynthia Farina (2007) compreende a experiência estética a partir da diversidade de 

imagens, performances e discursos com os quais nos relacionamos cotidianamente, ou seja, 

para ela a experiência é a forma como nos relacionamos no dia-a-dia com nós mesmos e 

com o entorno e, como reagimos aos elementos que nos afetam.  Essas ações não 

correspondem somente à dimensão estética, mas às dimensões ética e política, pois atuam 

na referência do indivíduo. “Desse modo, as imagens e discursos que compõem o universo 

estético têm o poder de orientar ética e politicamente nosso comportamento, pois nos dão 

referências sobre o que vemos, pensamos e dizemos” (FARINA, 2007, p. 775). É pelo 

caráter político e ético da experiência estética que se chega à percepção como ação 

política.  

 
A percepção constitui os modos de ver, escutar e tocar o que nos afeta sensitiva e 

intelectualmente, e de produzir conhecimento com eles. Daí que a ação cotidiana 

de perceber está ligada a uma “política das percepções”, a um uso das 

percepções que se emprega nas relações que a constituem e dão sentido. 

(FARINA, 2007, p. 776) 

 

Perceber é uma forma sensível de conhecimento que se dá no corpo. A autora 

entende as práticas artísticas corporais como ações políticas e utiliza o Contato 

Improvisação (CI) como imagem de arte que realça a experiência estética e, portanto, 

                                                             
39 Será adotado o termo ex-pôr de acordo com as considerações de Bondía (2001) sobre a experiência. 
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política. O foco das formas de movimentos, estudadas no CI, incide sobre a experiência 

estética e política do participante, pois permite ampliar a percepção do corpo ao gerar 

movimento a partir da escuta que se aguça entre corpos. Quem dança responde, age e reage 

em meio a imagens, com seu corpo em movimento sendo afetado pelas múltiplas 

sensações. A capacidade de improvisação, segundo a autora, afeta as experiências que 

configuram as formas de ser, de atuar com as coisas que nos passam com a produção de 

referências conceituais, estéticas, éticas e políticas.  

Nesse sentido, o CI, enquanto forma de conhecimento pelo corpo, é uma prática 

que propicia a experiência estética e política alavancadas pelo discurso de sensibilidade. A 

percepção do corpo ampliada pela prática do CI propicia a reflexão e ação frente à 

realidade cotidiana, compreendendo que a percepção dos corpos/mundos por meio do CI 

está além da epiderme, primeira Pele de Hundertwasser. O CI enfatiza o jogo de relações 

que ocorre entre os corpos, sendo implícito considerar o contexto espaço/temporal 

relacionadas com as outras Peles. É nesse jogo de relações entre corpos e ambiente que o 

CI aparece como prática potente por evocar a sensibilidade em seu contexto estético e 

político.  

Dessa forma, as Peles propostas por Hundertwasser, tecidas na narrativa do Contato 

Improvisação, da Urbanidade e da Sustentabilidade, são transpassadas pela sensibilidade, 

enquanto sentidos afetados que são transpostos em sensações e percepções e, 

principalmente, enquanto alteração dos padrões do sentir e as mobilizações frente à 

realidade, ou seja, pelo contexto estético e político.  

A ênfase dessa pesquisa é a percepção da primeira Pele a partir do CI, levando em 

consideração que todas as Peles estão intrinsecamente ligadas umas as outras, sendo, 

portanto, inevitável abordar o contexto urbano, social, planetário e cósmico ao trabalhar a 

percepção do ser humano no mundo a partir do corpo em movimento improvisado. 

Compreendendo que o CI é uma prática permeada pela sensibilidade, cabe expor o campo 

estético e político intrínseco na relação com o contexto social e as possibilidades de 

transformação da sociedade a partir da percepção e modificações dos hábitos corporais. 
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2 CONTATO SENSÍVEL 

 

O presente capítulo aborda o contato sensível pela perspectiva do Contato 

Improvisação enquanto prática estética e política capaz de alavancar mudanças nos hábitos 

corporais e perceptivos. Para tanto, partimos da metáfora da osmose, enquanto 

comunicação entre corpos e ambiente, para estabelecer uma ligação entre o processo 

osmótico de percepção das Peles e a reciprocidade dos corpos em Contato Improvisação. A 

comunicação osmótica pressupõe o entrelaçamento das várias dimensões do ser humano no 

momento sensível e recíproco cujos corpos se movimentam improvisando em contato, 

tendo a epiderme como interface do toque. O entrelaçamento das dimensões humanas 

enquanto comunicação dos corpos e ambiente pressupõe as premissas para uma Poética das 

Peles, cujas diversas áreas de conhecimento se conectam em uma experiência sensível. 

 
 Figura 2 – Contato Improvisação, Santos/SP, 2015 

 

 
 

Fotografia: Luciana Oliver  Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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2.1 Sensibilidade no Contato Improvisação 

 

Ao iniciar as investigações do movimento improvisado a partir da interação do 

corpo em contato físico com outros corpos, temos a pele como interface do movimento. 

Dentre as diversas funções da pele (MONTAGU, 1988, p. 25)
40

, podemos destacar que a 

epiderme é o órgão que reveste e protege o corpo, media sensações e é fonte de 

informações. A epiderme exibe as marcas do tempo e da história de cada um e do grupo 

que o indivíduo faz parte, pois carrega a memória das experiências. De acordo com Ashley 

Montagu (1988, p. 23), “a pele permite que o organismo aprenda o que é seu ambiente”, 

pois é pela pele que o mundo exterior é percebido. É a pele que interliga o corpo com o 

ambiente externo, pois reflete o mundo interior e exterior, sendo relacionada nessa 

pesquisa com a epiderme por possuir relação direta com as outras Peles propostas por 

Hundertwasser pelo sentido do tato. 

O tato possui o caráter da totalidade do corpo, além de permitir um tipo de 

experiência com o mundo, pois, de acordo com Marina Tampini (2009, p. 69), “o uso do 

tato como sentido primordial é entendido como uso da sensibilidade de todo o corpo, em 

contato com o entorno” 
41

. Nesse sentido, a prática do CI propicia mudanças de perspectiva 

de si e do ambiente no momento em que corpos dançam por intermédio da pele.  

Em Contact Improvisation: cuerpo y pensamento em danza (2009), Tampini 

discute o regime do sensível
42

 e o CI como resistência cultural, para abordar o poder que é 

exercido sobre o corpo. De acordo com José da Costa (2012, p. 122), esse poder sobre o 

corpo, denominado de biopolítica ou biopoder, refere-se a um sistema múltiplo de controle 

e gestão da vida que incide como poder sobre os corpos no comportamento cotidiano.  O 

autor afirma que “nas sociedades de controle, o consumo – e não apenas a produção – 

determina as formas de controle”, fato que aponta para uma sociedade que reproduz o 

capital e as formas poder (COSTA, 2012, p. 123).  

Nas artes, as dinâmicas institucionais pressupõem uma qualidade técnica adequada 

ou funcionalidades em relação ao público, fato que aprisiona e interfere na forma de ver e 

                                                             
40 Ashley Montagu (1905-1999) foi um antropólogo, humanista e autor de mais de sessenta livros. 
41 El uso del tacto como sentido primordial es entendido como uso de la sensibilidad de todo el cuerpo, en 

contacto con el entorno. (Texto original, tradução da pesquisadora). 
42 Utilizando as considerações do filósofo Michel Foucault (1926-1984). 
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perceber a obra de arte. Todavia, há perspectivas de resistência frente a essa realidade 

como o surgimento de práticas não hierárquicas e horizontais que vão contra o poder 

exercido sobre os corpos no sistema capitalista, em que  

 
a multiplicação de acontecimentos, ações e vivências artísticas não compatíveis 

com os formatos que reproduzem imediatamente os consensos mais habituais, 

são fatores que ajudam a configurar modos artísticos de resistência aos discursos 

de verdade e às estruturas de poder no campo da arte. (COSTA, 2012, p. 123) 

 

Atualmente, é fundamentalmente política a indignação artística sobre os “modos 

individuais de sentir, sobre o senso de pertinência do sujeito, sobre a maquinaria do 

biopoder para a produção de subjetividade na sociedade de controle” (COSTA, 2012, p. 

123). Essa indignação constitui-se como “atitude poético-política”, visível no movimento, 

no espaço, na temporalidade e na imagem que se constitui como proposição de jogo ao 

receptor, que é “convidado a interagir com os artistas de modos distintos, como parceiros 

de uma lida com as forças experimentais da sensibilidade” (COSTA, 2012, p. 123). 

Se o poder sobre o corpo é exercido diariamente, o corpo que dança também está 

sujeito à biopolítica. Paxton (apud KRISCHKE, 2012, p. 120) aborda a discussão a partir 

de um questionamento: “Qual é a política de seguir e seguir, sem relações definidas de 

poder, deixar que venham e desapareçam, e possamos experimentar momentos de criação, 

onde não estamos em relações de poder?” Para Ana Alonso Krischke (2012, p. 120), as 

relações de poder na dança estão em constante movimento, são transitórias e “há uma tal 

ruptura de paradigmas e de estrutura, que o outro eu e o outro outro manifestam, não como 

objetos na relação, mas como sujeitos que coexistem e compartilham um mundo sensível”. 

Portanto, a prática do CI possibilita romper as estruturas engendradas dos hábitos corporais 

para que os corpos exerçam uma ruptura e resistência frente a esses agenciamentos de 

poder, pois o 

 
Contato Improvisação não é uma ferramenta para ação política, e sim em si 

mesmo é política. Toda ação e gesto que faço determinam minha relação com o 

mundo. A visão linear e dualista de nossa sociedade, hierárquica e dicotômica. 

Estruturas políticas capitalistas se utilizam disso, posições fixas são importantes 

para esta forma. Contato Improvisação está no estado de movimento não em 

posições fixas. Segurança é algo que estamos nos dando mutuamente na dança. 

Há investimento na boa vontade: boa vontade produz movimento e vice-versa. 

Mudança de paradigma revitaliza práticas que a gente já faz, por exemplo: a 

maneira de tomada de decisões a partir da atenção. Atenção é uma atividade. 
(NITA LITLE apud KRISCHKE, 2012, p. 121) 

 

A forma como nos relacionamos com o entorno configura a ação política e o CI 

reverbera em possibilidade de enfrentamentos do sistema pelas pequenas atitudes no 
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cotidiano. Nesse contexto, Tampini aponta a discussão sobre “os efeitos que o crescimento 

urbano de cada época tem sobre o sensível” 
43

 (2009, p. 63), pois é no contexto urbano, da 

correria dos corpos, das múltiplas facetas das insustentabilidades evidenciadas pelo sistema 

capitalista, das desigualdades e da indiferença da relação com o outro é que se configura o 

regime do sensível. A valorização da razão e da ciência em detrimento de outras áreas de 

conhecimento como as artes, que possuem o corpo sensível como forma de conhecimento 

do mundo, também configura um regime sensível. É a partir dessa discussão sobre corpos 

moldados pelo biopoder que Tampini aborda o CI como possibilidade de reflexão e a 

abertura do corpo aos afetos ao utilizar os sentidos. 

Vivemos num contexto social e cultural que priva o toque e as experiências 

sensórias e, segundo Tampini, o tato em sua extensão corporal é compreendido em nossa 

sociedade num contexto sexual que implica restrições do movimento e das formas de 

contato. A prática do CI permite desmistificar o toque no campo erótico e explorar 

territórios de sensações do corpo no fluxo dos movimentos, pois importa seguir o fluxo a 

partir de um ponto de contato, da escuta sensível, da atitude perceptiva e atenta. 

Uma característica evidente durante a prática do CI é a reciprocidade imanente: não 

é possível tocar sem sentir o toque. O tocar também aflora percepções das camadas 

internas do corpo que são protegidas e resguardadas pela pele, como aborda Tampini 

(2009, p. 65) ao apontar que os estímulos táteis são percebidos para além do nível da pele, 

como ocorre nos músculos, nas articulações, nos ossos e etc. No momento de interação 

pela pele é perceptível a compreensão do próprio corpo pelo limiar de outros corpos. 

 
Tocar me afeta e é afeto. O toque me dá percepção dos limites do eu e, ao 

mesmo tempo, a expansão do eu no mundo e no outro. É um gesto e um 

conhecer o mundo, ao mesmo tempo, é um receber e dar recíprocos, é um 

conhecer-se e um conhecer o outro, num mesmo movimento. Estou tocando e 

sendo tocado, percebo meus limites: minha pele, minha timidez; e minhas 

expansões: minha pele expandida no outro – especialmente no Contato 

Improvisação, é como se o corpo do outro fosse, ao mesmo tempo, o meu corpo 

também, a minha curiosidade e a minha abertura ao mundo. (KRISCHKE, 2012, 
p. 124) 

 

É pelo toque, pela epiderme que entramos em contato não só com outro corpo, mas 

com as todas as dimensões que o permeia, ou seja, tanto as camadas internas, como ossos, 

músculos, órgãos, quanto as camadas externas, como o contexto social no geral permeado 

pelas relações. “Estar em contato significa sentir-se em relação, participando do que quer 

                                                             
43 Los efectos que el crecimiento urbano de la época tiene sobre lo sensible. (Texto original, tradução da 

pesquisadora). 
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que seja. Percebendo-se na relação e ao mesmo tempo percebendo as mudanças que a 

relação causa em si mesmo” (KRISCHKE, 2012, p. 122). São os sentidos afetados que 

proporcionam as sensações, tendo, nesse caso, a pele como mediadora e totalizadora dos 

sentidos. Paxton define a sensação como aquilo que sentimos num momento particular e 

que se torna uma imagem, ou seja, a sensação do tato se transforma em imagem.  

José Gil comenta que as primeiras experiências de Paxton no CI foram a partir das 

sugestões de imagens, como mover-se mesmo estando parado em pé, e como a partir 

dessas sugestões imagéticas chegaram a um lugar invisível, mas real, carregado de 

sensações (GIL, 2004, p. 109). As “sensações/imagens” são resultados do contato sensível 

do corpo com o entorno. Ao refletir sobre os sentidos no CI, Tampini (2009, p. 69) resume 

que os cincos sentidos parecem insuficientes para pensar a experiência sensível, pois o uso 

dos sentidos que o CI propõe “consiste em conjugar a incursão em territórios inexplorados 

do sensível com a indagação de novos modos de movimento” 
44

.  

Os territórios sensíveis podem ser explorados pelas formas de movimentos, termo 

utilizado por Tampini (2009) para se referir à prática de CI, pois parte da premissa de 

experienciação sensível do movimento, e não a uma forma pré-concebida com critérios de 

ordenação e sistematização como é o caso da técnica. A diferença entre técnica e forma de 

movimento, de acordo com Paxton (apud TAMPINI, 2009, p. 51), é que o CI emerge do 

sensorializar o movimento e do desapegar da forma, já as técnicas da dança efetuam 

movimentos estipulados onde os sentidos se alienam, ou não. São operações diferentes.  

Paxton aponta o CI como matéria-prima que precisa de lapidação e o estudo dessa 

forma de movimento pode ser entendido como um trabalho técnico para evitar que a 

improvisação se estabeleça em hábitos. “E a razão de estudá-lo, assumir um ponto de vista 

técnico, é porque é o caminho para fora do paradoxo da improvisação, que é o que fazer 

quando você cai nos seus próprios hábitos? Como você escapa deles?” (PAXTON apud 

SILVA, 2014, p. 63). Ainda assim, o objetivo não é estabelecer uma técnica de dança com 

codificação, mas propor um trabalho técnico que mantenha a característica de investigação 

da improvisação. 

Por seu caráter de improvisação, o CI é uma forma de composição instantânea 

realizada no momento da interação dos corpos, ou seja, o que importa são as sensações 

internas do fluxo do movimento no aqui e agora, sem a pretensão de uma composição 

                                                             
44 Consiste en conjugar la incursión en territorios inexplorados de lo sensible con la indagación de nuevos 

modos de movimiento. (Texto original, tradução da pesquisadora). 
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coreográfica. De acordo com Tampini (2009, p. 27), na prática do CI há um interesse em se 

escapar do controle da razão sobre o movimento e desviar os sentidos habituais, tanto na 

dança como na vida cotidiana. Para isso, é necessário ampliar a percepção da experiência 

dos movimentos e realizar um “registro sensível” que permeia um espectro de sensações 

mais amplo do que os movimentos habituais. 

 

O dispositivo CI parece, em princípio, propiciar um corpo com estas 
características. Um conjunto de forças em jogo entre dois corpos que se 

encontram, bastando um acordo de exploração do fluxo de movimento que 

ocorre entre ambos, ao desejar se afetar pelas sensações produzidas pelo contato 

e as forças físicas atuando sobre ele, [...] uma experiência difícil de categorizar 

dentro das representações sociais vigentes. O que ocorre não é sexual, mas é 

íntimo. Não é espetáculo, mas é arte. Não tem um fim representacional nem 

narrativo; tão pouco necessita da música como estímulo, mas é dança
45

. 

(TAMPINI, 2009, p. 74, tradução da pesquisadora) 

 

A partir dessas considerações, o CI pode ser compreendido enquanto comunicação 

em dança através de um ponto de contato, sendo necessária uma percepção aberta dos 

sentidos, principalmente o tato, para centrar a atenção na experiência do movimento e não 

na forma. O CI traz uma perspectiva de movimentos que requer a ampliação perceptiva dos 

hábitos para transpassá-los e escapar do controle da razão sobre o movimento, desviando o 

uso dos sentidos habituais tanto para dança quanto para o cotidiano. 

Em Desabituação compartilhada, Hugo Leonardo Silva (2014) propõe ferramentas 

de percepção-movimento para o treinamento do dançarino no CI voltado para a experiência 

em relação ao mundo, especialmente com quem se dança. O estado de percepção, sugerido 

por Silva, pode alavancar reflexões sobre hábitos corporais e perceptivos, além de 

possibilitar a recusa do mesmo para trabalhar uma desabituação compartilhada em dança, 

onde o encontro entre pessoas que atuam em estado de percepção possibilita uma 

experiência artística estética. 

A atividade perceptiva é fundamental na exploração dos movimentos do CI e o 

autor compreende percepção como ação do corpo, em que o dançarino não se move em 

direção a coisas a serem percebidas no mundo, mas a própria ação produz percepção que é 

                                                             
45 El dispositivo CI parece, en principio, propiciar un cuerpo con estas características. El conjunto de fuerzas 

en juego entre dos cuerpos que se encuentran bajo un acuerdo de exploración del flujo de movimiento que 

ocurre entre ambos, al dejarse afectar por las sensaciones producidas por el contacto y las fuerzas físicas 

actuando sobre ellos es, ante todo, una experiencia difícil de categorizar dentro de las representaciones 

sociales vigentes. Lo que ocurre no es sexual, pero es íntimo. No es espectáculo, pero es arte. No tiene un fin 

representacional ni narrativo; tampoco necesita de la música como estímulo, pero es danza. (TAMPINI, 

2009, p. 74). 
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corpo e mundo, ou seja, de acordo com Silva (2014, p. 58), no CI “o corpo não é material a 

ser modelado, é ele mesmo o agente e o material de sua poética”.  

O trabalho com a percepção é realizado a partir da improvisação em contato e uma 

imagem possível dessa abertura que a improvisação possibilita é dar um passo a partir do 

corpo imóvel na beira de um abismo, sentindo um arrepio que toma o corpo inteiro; o 

caminho só aparece quando o corpo se move em direção ao vazio, naquilo que ocorre no 

aqui e agora, podendo esse caminho ser qualquer um, qualquer direção a que os corpos se 

disponham. É o aspecto improvisacional que permite a proposta de seguir o fluxo do 

movimento, que não se trata de um sinônimo de entrega incondicional ao movimento 

improvisado em dança, pois há, necessariamente, uma atenção que testemunha a ação. 

Nessa direção, o  

 
fluxo no Contato Improvisação aponta para a continuidade dos movimentos que 

surgem como solução a cada momento da exploração tátil e de peso em que os 

dançarinos se empenham de forma improvisada, movimentos que não parecem 
ter grande dependência de decisões deliberadas por parte dos dançarinos. Por 

essa razão, fluxo é comumente entendido como facilidade e fluidez de 

movimento no Contato Improvisação. Em parte está certo. Entretanto, o Contato 

Improvisação precisa que esse fluxo seja acompanhado de um estado de atenção 

eficiente, no mínimo por questões de segurança. (SILVA, 2014, p. 102) 

 

Seguir um fluxo, mas com atenção no movimento (atenção como estado de alerta), 

podendo compreendê-la também por presença, “estar em vida”, uma concentração no aqui 

e agora que configura a experiência. É o tato que possibilita a experiência dos corpos no 

CI, uma percepção do aqui e agora onde a percepção pode ser treinada, pois “é na pele que 

o dançarino se encontra „presente‟ por meio da vivência de sua percepção” (SILVA, 2014, 

p. 143). Portanto, podemos afirmar que a experiência da presença no CI é possível pelo 

toque do corpo sensível em movimento no aqui e agora da experiência estética, já que o CI 

é uma experiência sensível e política que possibilita repensar os próprios hábitos corporais 

tanto na dança, quanto no cotidiano. É a partir dessa perspectiva que desabituar é uma 

forma de ter o hábito de desconstruir hábitos e, nesse sentido, “improvisar seria atualizar a 

experiência de se movimentar sem hábitos condicionantes”, como sustenta Leonardo 

Harispe (2014, p. 108). 

A prática do CI pode representar essa busca por “habituar-nos a mudar de hábitos”, 

assim como uma “desabituação compartilhada” (SILVA, 2014), pois a improvisação 

ocorre no contato entre duas ou mais pessoas, possibilitando variados estímulos que 

facilitam a percepção dos hábitos corporais para modificá-los. A atitude de redimensionar 
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os hábitos corporais para mudar os próprios hábitos apresenta grandes chances de esse 

corpo sensível atuar também no cotidiano, aberto à comunicação enquanto corpo sensível 

atento ao aqui e agora. 

Por fim, podemos afirmar que o CI é uma prática corporal sensível que permite 

ampliar e transformar a perspectiva sobre si a partir do contato físico em dança com outros 

corpos. Uma prática que possui a pele como mediadora de sensações, movimentos e 

experiência, essa que é a primeira camada do indivíduo que extrapola fronteiras para tocar 

e experienciar outras possibilidades de movimentação, de percepção de si a partir da 

pele/corpo de outrem.  

O aqui e agora do Contato Improvisação é, portanto, o momento em que as 

dimensões dos indivíduos se tocam e se entrelaçam para confluírem juntos em outro 

patamar de sensibilidade. O entrelaçamento entre várias áreas de conhecimento em um 

processo osmótico de comunicação, parte do pressuposto de uma Poética das Peles cujo 

corpo se expande em percepção de suas camadas por meio do Contato Improvisação. Para 

isso, utilizamos a ideia de osmose para referir ao processo de comunicação entre corpos no 

CI, bem como ao processo de percepção das Peles enquanto os corpos estão em contato. 

Como se estabelece esse nível de comunicação entre corpos no CI? E qual a relação com o 

espaço onde o corpo se movimenta? Como corpos/mundos reverberam em contato? São 

esses alguns questionamentos que auxiliaram nessa abordagem estética. 

 

 

2.2 Osmose 

 

O termo osmose na biologia refere-se ao movimento da água através da membrana 

semipermeável da célula que separa concentrações diferentes de soluto, substância que 

pode ser dissolvida. É um processo físico-químico importante na sobrevivência das células 

e que ocorre em vários sistemas da natureza, inclusive no corpo humano. Há uma 

tendência do movimento da água em equilibrar-se do meio mais concentrado para o menos 

concentrado, sendo um transporte passivo, pois não ocorre gasto de energia. 

Metaforicamente, osmose é compreendida nesta pesquisa como um processo de 

equilíbrio que possui a pele como membrana e que permite o contato e a troca sensível 

entre corpo e ambiente, ou seja, os poros da epiderme permitem a troca com o ambiente, a 

começar pelo ar, pois a pele também respira. A pele é entendida como essa camada que 
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possibilita o contato com o dentro e o fora do corpo, uma troca entre corpo, objeto e 

ambiente. Osmose é, portanto, uma metáfora para repensar a relação de equilíbrio entre 

corpo e espaço a partir do contato, e que é utilizada tanto por José Gil ao analisar o diálogo 

entre corpos por meio do Contato Improvisação, quanto por Hundertwasser ao abordar a 

percepção das Cinco Peles do ser humano.  

Hundertwasser, ao propor o modo de vida a partir das Cinco Peles, defende a ideia 

de que o ser humano é um ser de camadas que se desenrolam a partir do movimento em 

espiral, perpassando todas as Peles. Bianca Barros (2008, p. 15) afirma que a espiral parte 

do eu para o mundo exterior, sendo operada por osmose nas cadeias sucessivas dos níveis 

de percepção. A autora defende que as Cinco Peles, entendidas como modo de vida de 

Hundertwasser, é uma reflexão sobre ser e estar sobre a Terra.  

 
A metáfora do bolor, para além do seu espetacular efeito imediato, veio adquirir 

uma extraordinária riqueza seminal no pensamento evolutivo de Hundertwasser. 

Ela antecipou toda a expansão naturista integral, a dimensão osmótica da relação 
do homem com a natureza, a higiene moral da sua relação com o mundo, sua 

participação no ciclo orgânico da matéria. A metáfora do bolor torna-se assim a 

imagem parabólica da espiral expansiva do indivíduo: a casa que o homem talha 

segundo o seu gosto, é a extensão do vestuário que cobre sua pele biológica. 

(RESTANY, 2005, p. 23) 

 

Hundertwasser defendia a metáfora do bolor como um processo de proliferação 

lenta que abala as estruturas e rebenta as linhas retas, uma infiltração nas fissuras que 

transforma e modifica, que é ao mesmo tempo princípio e fim do ciclo da vida. A 

dimensão osmótica da relação entre ser humano e natureza perpassa a pele, infiltrando 

poros, “invadindo e configurando o seu ser em um processo de pura osmose, em uma 

relação de troca constante e multidirecional” (PERETTA, 2005, p. 115) A relação  

osmótica entre corpo e espaço se dá naturalmente, e o que se propõe neste trabalho é a 

ampliação da percepção para esse processo de troca a partir das formas de movimentos do 

Contato Improvisação. 

De acordo com José Gil (2004, p. 111), o que ocorre no CI é uma experiência 

enquanto comunicação dos corpos, “trata-se de fato de uma comunicação um pouco 

especial, ou antes, de uma osmose (Paxton chama-lhe de „mútua‟ e „recíproca‟). Ora, esta 

osmose intensifica a experiência do tato de cada bailarino”. Sendo assim, podemos 

considerar o CI como uma comunicação não verbal que transmite, aos que dançam ou aos 

que assistem, uma ação compartilhada através do toque.  
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O que é revelado é compreensão mútua, um sistema básico, um modo de 

comunicação. Toque. O processamento na pele rápido e sutil de massas, vetores, 

emoções, dando aos músculos a informação para corretamente mover os ossos, 

de forma que o dueto possa acontecer no tempo e no espaço de demonstração, 

sem que nenhum dos parceiros seja ferido, impedido, sujeitado, objetificado. 

(PAXTON apud SILVA, 2014, p. 41) 

 

O movimento se origina no peso e no equilíbrio dos corpos, ou antes, no 

desequilíbrio imanente das posições. A comunicação que se estabelece entre corpos ocorre 

como um diálogo improvisado em que um dos corpos emite uma “pergunta” em 

movimento que é “respondida” pelo outro, “mas que decorre do tipo de percepção que 

cada um tem do peso, do movimento e da energia do outro” (2014, p. 110). A comunicação 

entre corpos ocorre a tal nível de sutileza que nem sempre o diálogo será nesse formato, 

podendo chegar ao ponto de não haver, necessariamente, perguntas e respostas, mas uma 

complementação dos movimentos, onde corpos constroem juntos uma narrativa em dança.  

Gil (2004, p. 112) afirma que dois corpos em contato se afetam e ganham em 

intensidade graças a uma comunicação de experiências, onde cada corpo acolhe a 

experiência do outro. É como se o contato dos corpos integrados abrangesse a percepção 

de que os corpos vivem a mesma experiência, ou seja, é a reciprocidade que gera a 

sensação de osmose. 

 
A experiência é inteiramente pessoal no que se refere ao tato. Comporta as 

impressões sensoriais, e os sentimentos sobre essas impressões. O que pode 

compreender a história pessoal de cada um, sentimentos sobre essa história, 

fantasias, etc. É a experiência, e depois a experiência da experiência. E ao 

quadrado. No entanto, se dois espíritos estão centrados no mesmo fenômeno 

(tato, música, palavras), acontece alguma coisa que se assemelha muito a uma 

experiência recíproca. [...] Sabemos apenas que é um sentir, centrado no tato 

comum, que tem lugar. Em outras palavras, se admitirmos que a nossa 

experiência sensorial deriva do nosso ponto de vista, na reciprocidade temos uma 

experiência de outra ordem. Nesse tipo de reciprocidade, a velocidade de 

transmissão e de retransmissão é suficientemente rápida para se inscrever na 
nossa intenção e estimular os nossos reflexos. O que afeta o curso da dança sem 

uma decisão consciente da nossa parte (PAXTON apud GIL, 2004, p. 111) 

 

O que nos alerta Gil é que o contato dos corpos suscita um duplo efeito sobre a 

percepção, pois ao mesmo tempo em que o próprio corpo está centrado no ponto de contato 

e percebendo a si próprio, a percepção escapa de si atraída em direção ao outro corpo. A 

tendência é uma mistura dos corpos e percepções, ora em si, ora em outro corpo, ora na 

reciprocidade dos corpos que indefine a proposta do movimento de ambos os lados “e 

reciprocamente: isso produz uma osmose intensiva, como que um efeito de acumulação e 

de avalanche na impregnação mútua” (GIL, 2004, p. 113).  
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Resumidamente, a comunicação dos corpos pelo tato ocorre “quando há contato 

entre dois corpos, forma-se um corpo único tal que na sua [percepção] do corpo do 

bailarino ressoam os movimentos do corpo do seu par” (GIL, 2004, p. 116). O que resulta 

dessa integração é que “o outro corpo penetrou em cada um dos corpos, modificando as 

suas sensações, os seus ritmos, os seus gestos” (GIL, 2004, p. 122).  

Ao argumentar sobre a sensibilidade, Cynthia Farina (2007) afirma que a 

experiência tende a se estabilizar, pois não é fácil mover-se pela vida com a sensibilidade 

constante à “flor-da-pele”, como não é possível estar no estado perceptivo a todo o 

momento, posto que sempre há algo que escapa à sensibilidade, como intervalos ou 

buracos na percepção. José Gil aborda a osmose entre corpos no CI informando que a 

comunicação ocorre inconscientemente, ou seja, durante a dança há os momentos de 

consciência plena e contínua dos movimentos corporais e os buracos da consciência, 

processos que estabelecem uma comunicação entre inconscientes, a osmose.  

 A proposta perceptiva do CI é trabalhar com a perspectiva do aqui e agora, uma 

percepção contínua do movimento, em que o corpo se “move de acordo com a velocidade 

da atenção”, como defende Nita Little
46

. “O tato habilita a fragmentação, a percepção de 

intensidade, texturas, volumes, consistências, fluxos que se sucedem a velocidades maiores 

que nossa mente pode apreender ao conceder forma humana”
47

 (TAMPINI, p. 68). A 

comunicação sugere o movimento em que dois ou mais corpos se tornam apenas um em 

contato, e, por mais que ocorram intervalos na percepção, os corpos se integram para uma 

comunicação sensível. A comunicação também ocorre em conexão com o espaço e todos 

que estão envolvidos no processo osmótico, onde Gil defende que há uma forma de 

conexão entre corpos e espaço, independente do contato em si, pois 

 
a ausência de contato entre corpos em nada o impede, uma vez que a osmose 

entra plenamente em jogo, como se o espaço entre bailarinos fosse atravessado 
por linhas que ligassem os movimentos de uns aos movimentos dos outros. A 

conexão, a sincronia dos gestos do conjunto são garantidas, ainda que na 

ausência de indicadores visíveis (ou audíveis, como a música). (GIL, 2004, p. 

123)  
 

Em relação à osmose, Paxton (apud GIL, 2004, p. 115) afirma que “o movimento é 

uma superfície física cobrindo tempos inteiros de vida e experiências totalmente 

incognoscíveis”, ou seja, os conteúdos transmitidos na osmose dos corpos é uma fusão das 

                                                             
46 Relato de uma oficina ministrada no 8º Encontro Internacional de Contato Improvisação de São Paulo. 
47 El tacto habilita la fragmentación, la percepción de intensidades, texturas, volúmenes, consistencias, flujos 

que se suceden a velocidades mayores que las que nuestra mente puede aprehender otorgándole forma 

humana. (Texto original, tradução da pesquisadora). 
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dimensões de cada corpo. Podemos, assim, referir a essa fusão como a experiência que 

ocorre entre corpos (movimentos, peso, toque) e Peles (experiências, social, etc.). Osmose, 

enquanto comunicação entre corpos e ambiente, é ainda uma integração de todas as 

camadas do ser humano, momento em que dois ou mais corpos em contato se comunicam 

encontrando juntos “formas de movimento” a partir da improvisação. 

 
A comunicação estabelecida através do diálogo é a essência desta dança, tanto na 

prática em si, com o diálogo corporal, quanto no desenvolvimento de métodos de 

ensino e no desenvolvimento técnico, com o diálogo verbal. O diálogo acontece 

em vários níveis e sentidos: no indivíduo com seu próprio corpo; no corpo do 

indivíduo com o ambiente; no corpo de um indivíduo com outro indivíduo com 

quem se relaciona corporalmente; no diálogo verbal entre contatistas sobre seus 

métodos de ensino, relato de experiências, questionamentos; no diálogo entre o 

Contato Improvisação e outras técnicas de educação somática, bem como de 

outras expressões do movimento humano (como teatro, danças sociais, dança 

moderna, artes marciais etc.) (LEITE, 2005, p. 90) 

 

A comunicação que ocorre entre corpos por interface da epiderme também ocorre 

com o espaço/tempo onde a ação é executada, como será mostrado posteriormente, 

possibilitando o entrelaçamento das Peles defendidas por Hundertwasser. Um processo que 

se inicia com a percepção da respiração da epiderme que perpassa os poros, da expansão 

das camadas, da escuta corporal ampliada na comunicação entre corpos em movimento. 

Portanto, Osmose é um convite à integração do corpo ao espaço, um convite à experiência 

osmótica da Poética das Peles, pois tanto as Peles propostas por Hundertwasser quanto o 

Contato Improvisação operam por um processo osmótico de troca sensível dos corpos, de 

movimento espiralado que perpassa camadas da percepção para reflexão do ser e estar na 

Terra.  

Como o entrelaçamento de várias formas de conhecimento pode contribuir para 

explicitar um momento em que pode ocorrer a ligação das dimensões do ser humano numa 

poética corporal sensível? A osmose é apontada como esse momento onde ocorre uma 

troca sensível entre Peles do ser humano. Portanto, pretende-se reunir, resumidamente, os 

apontamentos já referenciados anteriormente nessa pesquisa para estabelecer uma possível 

integração entre as diversas áreas de conhecimento para expor as proposições do que 

chamamos de uma Poética das Peles.  

 

 

 

 



54 
 

 

 

2.3 Poética das Peles  

 

Ao falar da Poética das Peles, estamos falando de uma potência da arte enquanto 

sensibilidade que propicia uma experiência perceptiva artística e envolve ações e reações 

políticas e estéticas decorrentes de corpos sensíveis em movimento. É o corpo sensível que 

propicia a percepção das Peles do ser humano, sendo que uma possibilidade de ampliar 

essa sensibilidade é a prática do CI, que busca, nesta pesquisa, entrelaçar as dimensões do 

ser humano numa relação de troca entre corpo e ambiente num processo osmótico. 

No momento em que ocorre a osmose, os corpos estão de fato conectados através 

da epiderme que reverbera todas as experiências individuais e sociais, crenças e formas de 

conhecimento, corpos integrados em contato que se comunicam em movimentos 

improvisados. Uma comunicação potente, em que sentir e perceber a outra pessoa em todas 

as suas dimensões exige um nível de percepção, sensibilidade e abertura para a 

comunicação não verbal. Há uma questão estética implícita durante a osmose, pois, como 

vimos anteriormente, a estética significa sentir e, originalmente, aponta as percepções 

corporais, ou seja, a estética enquanto percepção do corpo sensível, um saber, pois a 

sensibilidade é uma forma de conhecimento do mundo pelo corpo.  

Como vimos, o espaço influencia a relação dos corpos, afinal, o corpo se constitui 

no espaço, e, portanto, nos interessa refletir sobre as forças que atravessam o corpo 

cotidianamente no espaço urbano. Assim, a discussão sobre a urbanidade na atualidade 

evidencia a cidade enquanto mercadoria e isso influencia não só nas relações dos corpos, 

enquanto “regime do sensível”, mas em setores como habitação, transporte, trabalho, 

criminalidade, saúde, segurança, etc. A reestruturação imobiliária define o espaço urbano e 

fortalece a desigualdade social, sendo o habitat o setor que mais condiciona o ser humano, 

segundo Hundertwasser.  

A cidade, palco dos conflitos sociais, é um espaço construído por e para o ser 

humano. Um direito humano destacado por Harvey (2013) é, justamente, o direito à 

cidade, o direito de modificá-la e, assim, modificar os próprios habitantes. Essa mudança é 

possível pela mobilização social que refaz cotidianamente a cidade e, principalmente, pelas 

práticas artísticas atuais que têm ganhado força significativa na mobilização política.  
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A reflexão sobre a relação entre corpos e cidade perpassa pela questão urbana e o 

que se pretende apontar na prática do CI, enquanto possibilidade política e estética é, 

justamente, a conexão dos corpos com ambiente através da sensibilidade. Perceber que a 

partir do momento que se estabelece uma situação de contato, ocorre um diálogo de 

corpos, como exposto por Gil, onde fios se conectam entre corpos e espaço, 

independentemente da situação de contato físico. Dito em outras palavras, quando se 

instaura um estado de sensibilidade entre corpos num determinado espaço, há a 

possibilidade de uma comunicação e conhecimento pelos corpos sensíveis que reverberam 

em ações e reações estéticas e políticas. A prática do CI auxilia nessa instauração da 

sensibilidade e permite uma conexão com o nível social que reverbera no cotidiano dos 

corpos e com as Peles que nos constituem ao estarmos em contato sensível com o outro e 

com o espaço. 

Nisso, a sensibilidade também é fundamental para que ocorram as culturas de 

sustentabilidade (KAGAN, 2009), onde as práticas culturais e as artes promovem temas, 

processos e valores que se conectam à estética da sensibilidade. Refletir sobre a 

sustentabilidade na atualidade requer modificar os hábitos e valores da sociedade numa 

revolução radical em prol da biodiversidade, diversidade cultural e bem-estar humano. A 

visão transdisciplinar está implícita na proposição das culturas de sustentabilidade, pois 

necessita da sensibilidade como ponte de conexão de diversas áreas do conhecimento. É a 

partir da busca por um “saber ambiental” – defendido por Leff (2002) – e da integração das 

dimensões do conhecimento que se constrói o discurso sobre a transdisciplinaridade como 

caminho para as culturas de sustentabilidade.  

Na atualidade, habitamos cidades que priorizam a mercadoria, o consumo e, 

consequentemente, um regime sensível que valoriza o conhecimento racional e científico 

sobre os conhecimentos populares e culturais. Uma sociedade que possui a visão do 

conhecimento artístico, cultural e popular como inferiores e que não admite que o corpo é 

uma forma de conhecimento do mundo a partir da sensibilidade, não é uma sociedade 

sustentável. Precisamos perceber a necessidade de agregar valores para encontrar uma 

solução juntos em prol da nossa sociedade e das culturas de sustentabilidade. Como nos 

alerta Boff (2012), ou nos unimos para nos salvar ou findaremos nossa espécie e tantas 

outras desse planeta.  

A visão cósmica da vida é fundamental para refletirmos e mudarmos nossos hábitos 

e valores engendrados pelo capital, mercado e consumo. É o que nos alerta Hundertwasser 
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quando sugere que o ser humano é um ser de camadas que parte do eu numa relação 

osmótica com o universo ao perpassar as Peles, todas as dimensões que nos constituem 

enquanto terráqueos, seres humanos que habitam o mesmo planeta. Ao pensar na 

imensidão e na profundidade desses argumentos, é necessário enfatizar que toda 

mobilização em prol da transformação das dimensões que nos constituem tem início no 

cotidiano que proporciona novas formas de perceber os corpos, os ambientes e as relações. 

Portanto, a Poética das Peles refere-se, principalmente, à sensibilidade. É o discurso 

sobre a sensibilidade na sociedade que permite entrelaçar várias áreas de conhecimento, 

como Arte, Urbanidade e Sustentabilidade, numa visão transdisciplinar que visa a 

mudanças significativas nos hábitos humanos. A sensibilidade e, portanto, a Poética das 

Peles, pressupõem um corpo ex-posto e sensível, um ser perceptivo das relações cotidianas 

que estabelece com suas próprias dimensões e, logo, com as dimensões que atravessam as 

relações no contexto urbano, sustentável e transdisciplinar. Por isso, o que a Poética das 

Peles propõe é uma forma do ser humano perceber suas ações, pensamentos, sentimentos, 

hábitos e valores a partir do entrelaçamento do Contato Improvisação com as várias 

instâncias e dimensões da vida, para que ocorram mudanças reais de hábitos no cotidiano.  

Essa é, pois, uma proposta que visa colaborar com a existência de seres perceptivos 

na sociedade em busca de uma qualidade de vida para todos. Isso se faz com práticas 

diárias, percebendo o estado osmótico pulsar em diversas situações e momentos, fazendo 

perceber essas ligações com o outro e com o espaço num nível de comunicação que 

extrapola a linguagem habitual. É preciso olhar nos olhos, curar-se num abraço, abrir-se ao 

toque, contrabalancear o movimento, estar atento aos impulsos internos dos corpos, 

resilienciar, estabelecer comunicação e permitir que os fluxos dos centros dos corpos se 

extrapolem pelo espaço em conexão com diversas abordagens do conhecimento, numa 

visão transdisciplinar pela sensibilidade.  

A arte, e especificamente o CI, possibilitam essa conexão entre corpos, entre 

estética, política, urbanidade e sustentabilidade enquanto uma fusão de distintas formas de 

conhecimento e dimensões do ser humano na Terra. A Poética das Peles está expressa 

enquanto prática na metáfora da osmose e, no próximo capítulo, pretende se mostrar como 

pode ser aplicável em termos práticos. 
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3 OSMOSE: ENTRELAÇAMENTO DAS PELES EM CONTATO COMO 

CAMINHO METODOLÓGICO 

 

O capítulo discorre sobre as proposições estéticas e políticas das práticas 

relacionadas com a Poética das Peles, bem como sobre o caminho metodológico 

percorrido. Para tanto, será apresentado o processo de criação e reflexão a partir da 

metáfora da osmose, cujo trabalho foi apontado em vivências de Contato Improvisação – 

sobretudo nos grupos de estudos a serem destacados adiante – como forma de evidenciar a 

proposta artística que compõe essa pesquisa. O intuito é abordar como o CI pode propiciar 

uma escuta de si e uma relação sensível com o entorno ao ampliar a percepção das 

dimensões que nos constitui. 

 

 Figura 3 – Osmose: Utilização das Tintas de Terra, Serra do Lenheiro/MG, 24/07/2017 

 

Fotografia: Romíria.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Partimos das considerações de David Tripp
48

 (2005) sobre a pesquisa-ação com a 

finalidade de investigar a própria prática com intuito de melhorá-la, pois de acordo com o 

autor, a “pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa 

consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática” (2005, p. 

447), utilizando técnicas de pesquisa que devem atender aos critérios comuns a outros tipos 

de pesquisa acadêmica. A pesquisa-ação requer ação na prática e na teoria, possuindo 

características tanto das práticas rotineiras quanto da pesquisa científica. Para tanto, o autor 

expõe as principais características da pesquisa-ação ao contrapor com os métodos citados 

(TRIPP, 2005, p. 448). 

Resumidamente, a essa modalidade de pesquisa deve ser contínua e não repetida ou 

ocasional, destinada a trabalhar para melhorar um aspecto da prática. É proativa com 

respeito à mudança estratégica no sentido de que é ação baseada na compreensão 

alcançada por meio da análise de informações de pesquisa. Nessa modalidade, a 

metodologia de pesquisa deve sempre ser subserviente à prática, constituindo-se como uma 

pesquisa participativa e incluindo todos que estão envolvidos nela de modo colaborativo. 

Por ocorrer em contextos sociais não manipulados, possui o caráter mais intervencionista 

que experimental, além de tender a documentar seu progresso, muitas vezes por meio da 

compilação de um portfólio, mas sem o objetivo de construir o tipo de rede de explicações 

implicadas na teoria científica. Ainda, o conhecimento obtido na pesquisa-ação destina-se, 

na maioria das vezes, a ser compartilhado com outros na mesma organização ou profissão 

e tende a ser disseminado por meio de rede e ensino. 

Ainda segundo Tripp (2005, p. 454), os indivíduos participam de uma pesquisa-

ação por quatro motivos: obrigação, cooptação, cooperação e colaboração. Nesta pesquisa, 

identificamos que os indivíduos aceitaram participar de forma cooperativa, haja vista que a 

pesquisa “pertence” à pesquisadora, mas tendo em vista que “pesquisa-ação funciona 

melhor com cooperação e colaboração porque os efeitos da prática de um indivíduo isolado 

sobre uma organização jamais se limitam àquele indivíduo”. O autor afirma (2005, p. 455) 

que o pesquisador deve tomar algumas medidas que assegurem eticamente a participação 

dos indivíduos. Assim sendo, a pesquisa deve: (i) tratar de tópicos de interesse mútuo; (ii) 

basear-se num compromisso compartilhado; (iii) permitir que todos os envolvidos 

participem ativamente do modo que desejarem; (iv) partilhar o controle sobre os processos 

                                                             
48 Professor associado da Faculdade de Educação da Universidade de Murdoch, na Austrália. Tem realizado, 

em diversos países, trabalhos com a prática reflexiva e com a pesquisa-ação em programas de educação. 
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de pesquisa o quanto possível e de maneira igualitária; (v) estabelecer procedimentos de 

inclusão para a decisão sobre questões de justiça entre os participantes. 

Ao pensar na natureza de um projeto, Tripp (2005, p. 456) aponta ainda cinco 

modalidades de forma a demonstrar que um projeto não é apenas uma modalidade em 

particular, mas que ciclos diferentes podem ter modalidades diferentes que, a saber, são: 

pesquisa-ação técnica, pesquisa-ação prática, pesquisa-ação política, pesquisa-ação 

socialmente crítica, pesquisa-ação emancipatória. O processo da pesquisa-ação começa 

com a reflexão sobre a prática a fim de identificar formas de melhorá-la. A reflexão é 

essencial para o planejamento eficaz, implementação e monitoramento, e o ciclo termina 

com uma reflexão sobre o que sucedeu. Mediante a observação, são produzidos os dados 

sobre as mudanças da prática.  

Para a presente pesquisa, a reflexão permeou as práticas do Grupo de Estudos em 

Contato Improvisação (GECI), tendo como proposta inicial o reconhecimento dos 

participantes e da intencionalidade da ação. Iniciamos o ciclo do planejamento e 

implementação da ação, para posteriormente realizarmos os relatórios com as avaliações 

do processo. Novas possibilidades de ação surgiram posteriormente com o Grupo de 

Estudos em Dança e Educação Somática (GEDES) e com a parceria com o Terreiro das 

Artes, culminando em reflexões e novas práticas artísticas. O que se propõe no decorrer 

deste capítulo é, justamente, apontar o caminho utilizado e os questionamentos referentes à 

pesquisa, iniciando com uma reflexão sobre a potencialidade dos grupos de estudos. 

 

 

3.1 Grupos de Estudos  

 

Nesta pesquisa, o processo de investigação corporal contou com participação de 

dois grupos de estudos e outras parcerias que possibilitaram compreender a perspectiva 

osmótica da comunicação durante o CI, tendo como princípio norteador a comunicação dos 

corpos e os possíveis diálogos em dança. O GECI (Grupo de Estudos em Contato 

Improvisação) e o GEDES (Grupo de Estudos em Dança e Educação Somática) 

consolidam-se enquanto métodos de pesquisa, considerando a premissa que Paulo Merísio 

(2009) atribui aos laboratórios experimentais, como elementos propulsores de experiências 

pedagógicas no campo artístico. Por isso, tratam-se de “experienciações” laboratoriais com 
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investigações específicas, norteadas por planejamento, não resultando, necessariamente, 

em exercício público.  

Cada uma das propostas artísticas foi realizada enquanto potencial de experiências 

tendo a influência de fatores distintos de acordo com cada ambiente, sendo que todas elas 

corroboram na reflexão da osmose enquanto processo de percepção e comunicação entre 

corpos. Os apontamentos centrais que permeiam todas as práticas osmóticas buscam 

compreender essa comunicação dos corpos tanto com estudo das formas de movimento do 

CI quanto em formato de JAM. Para Tampini, a JAM é um espaço autogestionável de 

encontro baseado na escuta e respeito mútuos, um espaço de subverter regras habituais que 

enrijecem os corpos, como a organização do poder. Busca-se, logo, formas de se encontrar 

no outro corpo e perceber também a si mesmo, um diálogo potente que rompe barreiras. 

 
O corpo em uma JAM não é um corpo aberto (no sentido literal), entregue aos 

prazeres e às transgressões, mas sim um corpo que se desmascara de seus hábitos 

perceptivos e que se lança ao encontro de outros corpos de um modo aberto e 
transgressor. O contato como via de encontro é um modo de transgressão em si 

mesmo49. (TAMPINI, 2009, p. 31, tradução da pesquisadora) 

 

Por compreender que as formas de movimento do CI em estado de reciprocidade 

estabelecem uma comunicação entre corpos e Peles, optou-se por não utilizar música 

durante as práticas, isso porque o corpo está sujeito à influência da música, fato que 

interfere na percepção do próprio movimento corporal e do diálogo com o entorno. Steve 

Paxton (NEDER, 2010) fala que a música organiza o movimento fazendo com que o corpo 

se mova nela, enquanto que a pesquisa corporal não necessita que os movimentos sejam 

controlados por uma influência externa. O próprio CI propõe uma percepção e escuta 

sensíveis dos movimentos internos e sensações que podem fluir de encontros improvisados 

em contato. Portanto, mesmo que a música seja realizada ao vivo e esteja em diálogo direto 

com a dança, ainda sim influenciará os movimentos, mas nada impede que uma percepção 

ampliada extrapole o que a música estabelece no corpo. 

 
[A música] adiciona toda uma gama de colorações à experiência. Mas qual é o 

princípio básico? Qual é meu ponto de partida, o que é básico para o corpo e o 

movimento? [Steve Paxton olha ao redor, do Terraço do Estúdio Nova Dança, 

centro da cidade de São Paulo, em pleno ruído urbano]. Ouça: o que estamos 

ouvindo ao nosso redor é um espaço sonoro caótico. Não é musical, nem um 

espaço sonoro artístico ou organizado de nenhuma maneira. Como o corpo lida 

                                                             
49 El cuerpo en un jam no es un cuerpo abierto (en sentido literal), entregado a los placeres y la transgresión, 

pero sí es un cuerpo que se aboca a desmarcarse de sus hábitos perceptivos y que se lanza al encuentro de 

otros cuerpos de un modo abierto y transgresor. El contacto como vía de encuentro es un modo de 

transgresión en sí mismo. (TAMPINI, 2009, p. 31). 
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com isso? Eu estou interessado nesse tipo de pergunta. Para o “movedor”... eu 

imagino que de alguma forma “toque” e “momentum”50 no CI também 

organizam os corpos. São diferentes princípios de organização. Ainda acho que é 

preciso explorar sem música. Não sempre. (NEDER, 2010) 

 

Dessa forma, preferiu-se não utilizar música na maioria das práticas realizadas, 

dando ênfase apenas para algumas JAMs realizadas pelo GECI que contaram com a 

colaboração de músicos, o que proporcionou uma improvisação também com os 

instrumentos musicais dispostos. Os grupos de estudos auxiliaram nessa percepção e na 

escolha dos elementos a serem trabalhos, como ocorreu nas formas de movimentos do CI, 

nos tipos de condução, nos momentos de livre improvisação como a JAM e na questão 

musical. Além de vários outros fatores, os laboratórios teórico-práticos são formas 

artísticas de ensino-aprendizagem em potencial. 

  

 

3.1.1 GECI – Grupo de Estudos em Contato Improvisação 

 

O Grupo de Estudos em Contato Improvisação (GECI) é um laboratório 

teórico/prático que possui um trabalho de investigação corporal com ênfase no Contato 

Improvisação e seus possíveis diálogos com outras práticas corporais. Teve início no ano 

de 2014 em São João del-Rei/MG, atuando como base teórica e prática para a realização do 

Trabalho de Conclusão do Curso de Teatro/Bacharelado desta pesquisadora na UFSJ, 

embora não possua vínculo institucional. O GECI firmou-se com encontros periódicos, 

produção de oficinas de CI, JAMs, intervenções e parcerias com outros coletivos artísticos. 

Para a pesquisa, as contribuições da prática de CI no GECI foram fundamentais para 

realização do estudo das formas de movimentos, das possíveis movimentações a partir da 

epiderme e, sobretudo, para a realização da ação osmótica na Serra do Lenheiro, ponto de 

partida das investigações práticas orientadas pela metáfora da osmose. As investigações 

tiveram início em encontros no segundo semestre de 2016 e em 2017, tendo como 

principal foco as proposições de movimentos a partir da epiderme. Desses encontros 

práticos permeados por conversas reflexivas foi se delimitando uma ação poética na Serra 

do Lenheiro no dia 24 de julho de 2017
51

, sobre a qual discorreremos mais adiante. 

                                                             
50 Momentum é um conceito da Física Newtoniana. É o produto da massa de um corpo multiplicado por sua 

velocidade. 
51 Nesse mesmo dia e horário, a partir das 14h, acontecia um evento mundial de CI conhecido como 

Undescore idealizado por Nancy Smith.  
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 Figura 4 – Osmose, Serra do Lenheiro/MG, 24/07/2017 

 

Fotografia: Rafaela Vasconcelos.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

3.1.2 GEDES – Grupo de Estudos em Dança e Educação Somática 

 

O GEDES integra o Departamento de Artes e Humanidades da Universidade 

Federal de Viçosa, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PGP-UFV) e se 

consolidou desde 2007 na cidade de Viçosa/MG. Este grupo mantém o projeto Práticas 

Corporais Somáticas, cujo objetivo é trabalhar com o equilíbrio corporal em prol da saúde 

e qualidade de vida, visando ampliar a consciência corporal para um bem-estar físico e 

emocional em qualquer ambiente em que o indivíduo deseje ou precise estar. No GEDES 

há uma confluência de investigações corporais atreladas às práticas somáticas para um 

trabalho corporal perceptivo, agregando também a prática do Contato Improvisação. 

As práticas que aderem valores de autoconhecimento já foram observadas por 

vários praticantes do CI, como a experiência do movimento integrado, corpo-mente-

espírito (PIZARRO, 2015, p. 200), cuja experiência sensorial foi fundamental para Tica 

Lemos no estabelecimento das práticas de Educação Somática e do CI. Para além das 

técnicas, há uma “compreensão de energia traduzida nessa palavra peso, então, um diálogo 
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de centro de massa do corpo humano com o centro de massa do Planeta Terra” (2015, p. 

201). Desse modo, a experiência osmótica com o GEDES foi fundamental para refletir 

sobre a percepção corporal do CI. Foi importante também para estruturar uma proposta de 

oficina e articulação para perceber as integrações dos corpos por um processo osmótico. A 

oficina ocorreu no dia 04 de maio de 2018 com a presença dos integrantes do GEDES, de 

docentes e discentes do curso de Dança da Universidade Federal de Viçosa (UFV).  

 

 Figura 5 – Relatos da oficina: “Fluxo contínuo até que não se saiba onde começa e termina o 

eu, o outro, o espaço e o afeto”, Viçosa/MG, 04/05/2018 

  

Autores: Camila de Oliveira52 e Lucas Gabriel Rezende.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

Os participantes da oficina contribuíram ao responderem um questionário no início 

do trabalho e um relato ao final da oficina. No geral, o questionário abordava a opinião 

sobre o CI enquanto ação política e estética que visa ampliar a percepção de si, do outro e 

do ambiente, bem como o entendimento sobre sustentabilidade e ação política. Já o relato 

                                                             
52 Sentir e se fazer sentido, não pensar, premeditar, mas cuidar, proteger, abandonar desejos /enxergar, sentir, 

não julgar, permitir fazer e não deixar de ouvir nada/ ouvir a pele/ ouvir dentro/ouvir fora/ ouvir corpo 

inteiro/ Observar e compreender qual política vigora ao longo da oficina, o que se permite, por quanto tempo, 

em que intensidade, com quanto afeto, comandar e ser comandado, submeter-se ou não ao estímulo recebido, 

abrir-expor e por sim, trocar como quem escolhe uma nova roupa até que o conjunto, ainda que novo, pareça 

seu, pareça parte de seu corpo e crie algo em fluxo contínuo até que não se saiba onde começa e termina o eu, 

o outro, o espaço e o afeto. (Relato de Camila de Oliveira). 
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abordava a experiência durante a oficina tendo as seguintes questões norteadoras: (a) A 

oficina auxilia na percepção das camadas do ser humano e no entrelaçamento das Peles 

propostas por Hundertwasser?; (b) Como se dá a relação osmótica por meio da prática do 

CI?; (c) Como você percebe a comunicação entre corpos por meio do CI?; (d) Qual a 

capacidade sensível (estética e política) do CI? (e) Qual a relação com a sustentabilidade e 

urbanidade?; (f) Quais movimentos a pele te sugere?; (g) O que você toca quando dança?; 

e (h) O que te toca para dançar? A abordagem sobre essa experiência osmótica será 

explicitada com mais detalhes posteriormente. 

 

 

3.2 Comunicação osmótica 

 

De modo geral, nos últimos anos os grupos de estudos consolidaram-se como uma 

importante potência em termos práticos e teóricos para a pesquisa, sendo fundamentais a 

cooperação e colaboração dos participantes. Nesse sentido, o GECI protagonizou a 

experiência osmótica e reverberou para outros encontros, grupos e parcerias que 

viabilizaram a reflexão e a prática desta pesquisa. O apontamento seguinte refere-se a três 

processos diversificados que foram permeados pela metáfora da osmose enquanto 

comunicação entre corpos e ambiente. Os dois primeiros referem-se ao processo junto aos 

grupos de estudos e o terceiro a uma parceria com artistas de um espaço-morada cultural. 

 

 

3.2.1 Osmose na Serra do Lenheiro 

 

Osmose foi uma ação em Contato Improvisação realizada na Serra do Lenheiro
 
em 

São João del-Rei/MG por integrantes do Grupo de Estudos em Contato Improvisação 

(GECI). A Serra do Lenheiro é uma área de preservação ambiental rica em biodiversidade, 

pois é identificada na área de transição ente a Mata Atlântica com o Cerrado. Permeada 

pela Estrada Real, possui sítio arqueológico, diversas espécies da fauna e da flora, 

cachoeiras e trilhas que surgiram do movimento migratório e que, atualmente, são 

utilizadas como potencial ecogeoturístico. No dia 1 de abril de 1998 foi promulgada a lei 

municipal 3.356 que criou o Parque Ecológico Municipal da Serra do Lenheiro a partir da 

necessidade da preservação do patrimônio histórico, cultural e paisagístico. 
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Figura 6 – Osmose: Técnica do Peso e Contrapeso trabalhada no GECI, Serra do 

Lenheiro/MG, 24/06/2017  

 

 
 

Fotografia: Hana Brener.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Espaço e Memória: Novos Olhares sobre a Serra do Lenheiro
53

 apresenta a ementa 

cujo intuito é “aprofundar o entendimento do espaço como cenário da experiência humana 

e da investigação artística, tendo a Serra do Lenheiro como representante de uma geografia 

que testemunha diversas camadas de memória”. O curso foi realizado com encontros 

teórico-práticos tanto na sala aula quanto nas caminhadas em diferentes trilhas da Serra do 

Lenheiro, ricas em nascentes, vegetação, grutas, vestígios de mineração e sítios 

arqueológicos rupestres. Durante as caminhadas foram retiradas pequenas amostras de 

materiais locais, além dos registros fotográficos que evidenciam o caminho criativo para 

construção da ação artística.  

A ação Osmose foi elaborada conjuntamente tanto a partir dos experimentos 

teórico-práticos do GECI, quanto dos estímulos trabalhados durante o curso, como as 

caminhadas na Serra, as discussões e orientações em sala de aula. A ação possibilitou uma 

reflexão sobre o caminho criativo e sobre como o espaço (a Serra do Lenheiro), e os 

materiais locais facilitaram o processo de criação artística e possíveis diálogos durante o 

processo osmótico das Peles em Contato Improvisação.  

                                                             
53 Disciplina cursada no PIPAUS com docentes responsáveis Profs. Zandra Miranda e Mateus Carvalho. 
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Como parte do processo criativo para realização da ação Osmose, foram retiradas 

amostras de terra de cores variadas para preparo de tinta, contudo, sem grandes 

interferências na paisagem, pois “as tintas com pigmentos de terra, além de preservar a 

identidade local, são sustentáveis e não geram resíduos ou produtos tóxicos à saúde e ao 

meio ambiente” (GÓIS, 2016, p. 6). Após a coleta, realizamos testes com diferentes cores 

de terra e soluções, que evocaram imagens sobre a possibilidade de ampliar a pintura para 

todo corpo de acordo com a sua movimentação pelo ambiente. 

Além das tintas à base de terra, que foram disponibilizadas para livre 

experienciação durante a ação Osmose, as caminhadas na Serra do Lenheiro também 

suscitaram a utilização de uma segunda Pele. Trata-se de um vestuário capaz de agregar 

vestígios da Serra como elemento tátil e visual da osmose, já que a troca sensível dessa 

experiência está agregada a cada corpo de forma única. A observação das teias de aranha e 

das painas – fibras naturais dos frutos de paineira – evocaram imagens de uma segunda 

Pele agregadora. Foi utilizada uma fibra sintética na confecção de coletes e recortes de 

tecido que possibilitassem o uso de forma variada.  

 

 Figura 7 – Osmose: Segunda Pele com vestígios da Serra do Lenheiro/MG, 24/07/2017 

 
 

Fotografia: Romíria.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Realizada em forma de JAM, a ação Osmose é compreendida enquanto experiência 

osmótica da dança das Peles que possibilitam a reflexão sobre ser e estar na Terra, uma 

relação entre corpo e ambiente, ampliando a percepção para o ser e estar na Serra do 
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Lenheiro a partir dos movimentos corporais, da música, do desenho, da observação e/ou da 

interação com os elementos da Serra. 

 

A abertura proposta para/pelo contato, abre portas e transpassa barreiras. 

Barreiras que se dissipam, na minha concepção, à medida que a confiança é 

estabelecida pelos participantes. Assim, cheguei a minha primeira JAM, 

realizada na Serra do Lenheiro em São João del-Rei. Um lugar de muitas 
histórias. Foi uma experiência bem agradável. No início houve uma fala 

explicando o motivo da ação e apresentando o local, nos transmitindo toda a 

energia do lugar que há muitos anos já é percorrido por nossos antepassados, o 

que permitiu uma boa conexão com o local. Iniciada a JAM, era tudo livre para o 

contato e a improvisação. Durante a JAM, tive a oportunidade de dançar com 

outro rapaz que também participava. Uma experiência um pouco incômoda a 

partir de um momento, para ser sincero, devido a barreiras que temos e que o 

contato improvisação é capaz de quebrar. Temos que ter mais contato, sentir 

mais as pessoas, quebrar barreiras, nos reconhecermos como pessoas sensíveis 

nas nuances da Vida. (Samuel V. Rosa. Depoimento sobre Osmose, 05/08/2017) 

 

O Contato Improvisação em diálogo com as Peles porosas possibilita a troca 

sensível com o espaço carregado de histórias e de movimentos culturais, além da reflexão 

sobre o próprio corpo em relação a outros corpos. As possibilidades de movimentação se 

ampliam, transformando o corpo cotidiano a partir de um posicionamento crítico diante do 

contexto social e cultural. A confiança estabelecida entre os que praticam o CI possibilita a 

quebra de barreiras preconcebidas, ou seja, o estado instaurado pela Osmose é capaz de 

suscitar a sensibilidade. Em acordo com Tampini (2009), um corpo que abre espaço para se 

relacionar com os outros corpos e com o meio, torna-se capaz de despertar para a 

sensibilidade. 

Osmose é uma proposta de ação sensível em CI que possibilita abertura para afetos 

e trocas. Um convite para perceber como o processo osmótico acontece, qual a tendência 

do movimento de equilíbrio e o que move através da membrana porosa e semipermeável 

que separa diversos corpos. Ampliar o sentido do tato por meio do CI é se atentar ao fato 

de que a epiderme é apenas a primeira camada de percepção do ser no mundo. Dançar com 

a pele coberta por um tecido que agrega elementos de um lugar permeado de histórias e 

memórias e que, naquele instante, era palco de uma ação sensível. Aquele foi um momento 

na história da Serra do Lenheiro em que as experiências foram agregadas aos corpos 

presentes em dança. Mais que perceber as próprias camadas, Osmose propõe a integração 

das Peles individuais e coletivas através do Contato Improvisação e a reflexão sobre o 

ser/estar na Terra por meio da dança. 
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3.2.2 Osmose: Peles em Contato Improvisação  

 

Pele sobre a pele 

Pele sob pele 

Pele que sente, que propõe, que conhece, que se conhece 

Que conhece o outro, na verdade, 

Se reconhece no outro 

o outro que há em mim 

que ressignifica em mim 

que engloba, o global 

o meio global 
o individual 

de cada pele, cheiro, odor, toque 

que me toca quando não espero 

de um jeito que espero ser tocada 

pele sobre a pele 

pele sob pele 

(Bianca Sales. Depoimento sobre Osmose, 05/08/2017) 

 

 

Figura 8 - Integração de corpos pelo CI. Viçosa/MG, 04/05/2018 
  

 
 

 

Fotografia: Luciana Oliver.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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A primeira experiência osmótica na Serra do Lenheiro propiciou a reflexão sobre 

caminhos de facilitação do processo osmótico em forma de oficina, resultando na segunda 

experiência traçada com o GEDES em Viçosa/MG. A oficina teve a duração de cinco 

horas e foi divida em duas partes: a primeira buscou experienciar as formas de movimentos 

do CI trazendo a reciprocidade necessária para que a troca entre Peles ocorresse; a segunda 

foi realizada em forma de JAM para livre experienciação dos movimentos, tendo como 

inspiração o trabalho realizado anteriormente.  

 

Figura 9 – Roda de Conexão. Viçosa/MG, 04/05/2018 

 

 
 

Fotografia: Luciana Oliver.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Após uma breve roda de conversa e apresentação da proposta, iniciamos um 

exercício criado a partir das Peles de Hundertwasser denominado roda de conexão, que 

consiste em um círculo de corpos em abraço que respiram suas camadas. Iniciando pela 

percepção da própria respiração, sem necessariamente controlá-la, mas principalmente 

observando o movimento de expansão e recolhimento natural do corpo.  

Paxton (apud GIL, p. 110) fala de “partes do corpo que respiram” enquanto a mente 

somente observa. Essa imagem perceptiva da respiração é utilizada no trabalho com a 

observação do movimento respiratório em diversas partes do corpo – como órgãos, ossos, 

músculos – enquanto possibilidade de aliviar as tensões, principalmente das articulações ao 

perceber o ar no corpo. A imagem proposta é de inflar o corpo de ar e relaxá-lo ao 
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máximo, tendo, por fim, a imagem da epiderme que respira pelos poros, uma abertura da 

primeira camada do ser humano para percepção da vibração que ocorre no corpo durante a 

respiração da pele.  

Ao falar sobre a vulnerabilidade do corpo vibrátil, Tampini (2009, p. 73) aborda a 

abertura das sensações do corpo em presença na troca com outros corpos. Compreende-se 

o corpo vibrátil nesta pesquisa como possibilidade de abertura e troca, assim como a 

proposta osmótica de troca sensível entre corpos e ambiente. Busca-se sentir esse corpo 

vibrátil na roda de conexão ao direcionar a percepção para a respiração do corpo em todas 

as camadas internas à epiderme, até chegar, por fim, à respiração da primeira Pele do ser 

humano.  

Naquela experiência, após a percepção do corpo vibrátil, relaxado e aberto com a 

epiderme em evidência pela respiração, o movimento natural de expansão e recolhimento 

do corpo se ampliava para outras camadas, como a textura e as sensações provocadas pelo 

vestuário que se encontrava em contato direto com a epiderme. A relação com o espaço e 

os grupos sociais que, no momento da prática, resumia-se à sala de ensaio e à presença dos 

participantes da oficina, revelavam a diversidade das Peles em união pelo toque e pela 

respiração, conexão entre corpos que ultrapassa os limites do espaço físico em expansão à 

percepção da conexão planetária em direção ao universo.  

 

A oficina ajuda [na assimilação] das Peles de maneira que auxilia o 

entendimento de ação política, sustentabilidade e a comunicação com o meio 
social e global. A troca de energia na prática do contato acontece de forma 

osmótica por meio de uma troca da respiração, que acontece pela perspectiva das 

cinco peles, [...] da epiderme ao meio global. (Camila Martins. Depoimento 

sobre Osmose, 05/08/2017) 

 

A roda de conexão sugere a ampliação da percepção das dimensões do ser humano 

a partir das imagens das Peles, evocando a espiral proposta por Hundertwasser, que parte 

do umbigo, perpassa as dimensões em direção ao universo e retorna novamente para o 

umbigo, enquanto símbolo do centro do corpo em conexão com o mundo. A princípio, o 

exercício foi realizado de olhos fechados para que os participantes pudessem compreender 

essas camadas a partir das imagens individuais. Ao abrir os olhos, os participantes se 

encontravam em outro estado de conexão ao atentar para os olhos nos olhos, o toque da 

pele e a dança da respiração em grupo. Todos perceptivos de si, do seu corpo, do espaço, 

do grupo e como aquele momento único de conexão possibilitava uma abertura em 

vibração para iniciar o trabalho de CI. Portanto, a roda de conexão é uma proposta de 
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percepção de todas as dimensões do ser humano por meio da respiração que possibilita um 

corpo sensível, vibrátil, aberto e perceptivo. 

Após o desfazimento da roda, os corpos buscaram ocupar o espaço, mas ainda com 

a proposta de conexão. Como vimos com Gil, os corpos, mesmo que não estejam em 

contato físico, permanecem em conexão com outros corpos e com o espaço por fios que se 

conectam. A caminhada pelo espaço abre caminhos para um aquecimento corporal em que 

cada participante busca perceber a necessidade de seu próprio corpo ao realizar os 

movimentos, numa escuta sensível de si. Nesse momento, não importa o virtuosismo do 

movimento, mas o desencadeamento do corpo nos movimentos que buscam um equilíbrio 

e uma preparação do corpo para o trabalho. 

 

Figura 10 – Movimentação a partir dos apoios. Viçosa/MG, 04/05/2018 

 

 
 

Fotografia: Luciana Oliver.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Ao abordar o corpo conectado ao espaço, Juliana Santos busca na cultura japonesa 

o entendimento dessa relação. De acordo com autora, “a relação que o self estabelece com 

o espaço é uma relação de subjetificação do ambiente, apreendido pela vivência de quem o 

habita, quando os limites e as imagens do que é dentro/fora se remodelam” (SANTOS, 

2009, p. 74). Santos se apoia nos estudos do Tadashi Suzuki para salientar a conexão do 

centro do corpo ao espaço e, principalmente, a imagem do corpo que é habitado pelo 
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espaço: “a imagem de um espaço transformado no próprio corpo ou numa extensão dele 

compreende uma troca constante de informação entre ambos, que se renova a cada 

circunstância” (2009, p. 75), de forma a perceber o espaço com os sentidos e torná-lo 

sagrado. A autora ainda expõe que é através da pele que a percepção do espaço e dos 

corpos se torna mais clara e concreta, transformando-se em poesia (2009, p. 76). 

 

O corpo tem de se abrir ao espaço e ser, de certo modo, espaço. O espaço 
exterior tem de adquirir textura semelhante à do corpo, para que os gestos fluam 

do mesmo modo que o movimento flui pelo músculo. No espaço do corpo, 

criam-se os referenciais aos quais as direções exteriores devem se submeter, pois 

ele reordena as relações com o próprio espaço exterior (KRISCHKE apud GIL, 

2012, p. 93) 

 

A partir dessas considerações, a oficina pôde propiciar a conexão dos corpos ao 

espaço pelo centro de energia do corpo, conexão que se refere tanto ao corpo que é 

habitado pelo espaço, quanto pelo espaço que é habitado pelo corpo, uma troca que 

remodela o dentro/fora, tendo a pele como camada de sensibilidade. Por isso, a roda de 

conexão evidenciou os poros da epiderme durante respiração para que houvesse uma 

abertura do corpo ao espaço e do espaço ao corpo, um espaço enquanto extensão do 

próprio corpo como na imagem sugerida de expansão das Peles. O espaço que se torna 

corpo, vibra de acordo com as relações estabelecidas. 

 

A oficina se deu [...] a partir da percepção do espaço progredindo ao contato com 

o outro, do contato visual e íntimo à interação. Foi possível ao longo do 

processo, abandonar inibições, [...] perceber os limites do um corpo, interagir, 
instigar e respeitar o outro e compreender os padrões de movimentos. O espaço 

surgiu como um elemento passando a ser uma extensão de mim mesmo, a 

movimentação passou a ser descontruída passando a fluir como algo do 

momento e possibilitando uma interação e percepção real a partir do movimento, 

independente de palavras. Foi possível observar alguns medos e receios no 

grupo, foi possível experienciar as relações de “conhecer” o outro e de estar 

aberto ao grupo. (Josimáteus da Silva. Depoimento sobre Osmose, 05/08/2017) 

 

No instante em que corpos dançam a partir da escuta de si em conexão com o 

espaço, algumas questões são abordadas enquanto possibilidade de movimentação a partir 

da primeira Pele, a epiderme: quais movimentos a pele te sugere? O que você toca quando 

dança? O que te toca para dançar? Esses questionamentos foram trabalhados 

primeiramente nos encontros do GECI e, pela potencialidade de contribuição para as 

formas de movimentos do CI, permaneceram no trabalho como possibilidade de evidenciar 

a primeira camada do ser humano em dança. 

Após esse aquecimento e preparação do corpo para a conexão das Peles, iniciamos 

o trabalho com as formas de movimento do CI com a pequena dança, que consiste em 
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manter-se em pé com o corpo relaxado e perceptivo das microdanças que ocorrem para que 

o corpo se mantenha em equilíbrio. A primeira fase para essa percepção ocorreu na roda de 

conexão, momento em que as imagens sugeriram um corpo expandido e relaxado a partir 

da observação da respiração por diversas partes do corpo. Em seguida, essas imagens 

retornaram dessa vez com os participantes soltos no espaço e de olhos abertos, observando 

os micromovimentos necessários para se manterem em pé. 

 

Bem, primeiro de tudo, é uma percepção razoavelmente fácil: tudo que você tem 

que fazer é ficar em pé e relaxar e em certo ponto você percebe que você relaxou 

tudo o que podia, mas que você ainda está de pé e neste estar de pé há uma 
quantidade considerável de mínimos movimentos... o esqueleto sustentando você 

ereto mesmo estando mentalmente relaxado. Agora, neste preciso fato de que 

você esteja ordenando a si mesmo a relaxar e ainda continuar em pé – 

encontrando aquele limite em que você não poderia relaxar mais sem que caísse 

– você é colocado em contato com um esforço de sustentação básico que é 

constante no corpo e do qual você não precisa estar consciente. É estática de 

movimento de fundo que você apaga com atividades mais interessantes, ainda 

que esteja sempre lá sustentando você. Nós estamos tentando entrar em contato 

com estes tipos de forças primais no corpo e torná-las mais aparentes. Chame-a 

de “pequena dança”... Foi um nome escolhido principalmente porque é bem 

descritivo da situação e porque, enquanto você está empenhado em estar de pé e 

sentindo a “pequena dança”, você tem consciência de que você não está 
“fazendo” isto, ou seja, de certa forma, você está assistindo a você mesmo 

executar a ação [o verbo em inglês utilizado é “to perform” que, embora neste 

contexto seja mais apropriadamente traduzido como “executar uma ação”, traz 

implícito o sentido duplo de “performar” uma dança]; assistindo a seu corpo 

executar [to perform] suas funções. E sua mente não está descobrindo nada nem 

está procurando por quaisquer respostas ou sendo usada como um instrumento 

ativo, mas está sendo usada como uma lente para focalizar em certas percepções. 

(PAXTON apud SILVA, 2014, p. 112) 

 

A pequena dança é fundamental para a percepção e escuta de si, sendo uma das 

formas de movimento mais importantes na abordagem do CI. É a partir dessa percepção e 

observação dos movimentos involuntários do corpo que se abre a escuta para os 

movimentos que o corpo quer/necessita realizar. A mente é apenas uma observadora dos 

movimentos e não uma regente, o que consiste numa diferença com outras técnicas de 

dança. Trata-se de uma escuta do corpo em que a mente participa atenta, mas não comanda 

os movimentos ou os pré-determina.  

Quando abordamos, nesta pesquisa, a comunicação dos corpos no CI, enfatizamos a 

necessidade de uma escuta atenta do próprio corpo para que ela também ocorra com outros 

corpos em contato. Se essa primeira percepção da pequena dança não ocorrer, o processo 

de comunicação dos corpos fica defasado.  
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Foi construída uma relação de entrega a si mesmo e depois ao outro e ao grupo 

como um todo. A comunicação pela pele é a comunicação mais verdadeira entre 

as pessoas. [...] A dança CI é uma oportunidade de se conhecer no outro, no 

espaço e relacionando as “Peles” de Hundertwasser, é possível ampliar o 

sensível a outras camadas. O toque toca mais profundo do que as palavras podem 

transcrever. (Dayanne Mara dos Santos. Depoimento sobre Osmose, 05/08/2017) 

 

A pequena dança é, portanto, uma forma de movimento do CI que é realizada 

individualmente como escuta de si, mas é possível, a partir dessa primeira etapa, abrir-se 

para a escuta do outro. A escuta do próprio corpo e do corpo de outra pessoa permite que a 

comunicação entre corpos aconteça enquanto movimentos improvisados, uma forma de 

comunicação não verbal que conecta todas as camadas do ser humano em dança, por isso é 

tão profunda, verdadeira e sensível, pois as palavras não conseguem transcrever o processo 

osmótico que ocorre no CI. Nessa comunicação, uma forma de movimento comumente 

compreendida para a percepção da pequena dança do outro é cabeça a cabeça. 

 

Através do ponto de contato na cabeça a cabeça, cada bailarino pode sentir a 

[pequena dança] da outra pessoa. [...] Cada bailarino está consciente de que a sua 
[pequena dança] está sendo sentida pelo outro. É uma conexão complexa, que 

parece implicar múltiplos níveis (sensorial, mental e reflexo), e que nasce do 

contato de duas cabeças. É a introdução e o modelo do tato agindo no corpo 

inteiro. (PAXTON apud GIL p. 111) 

 

A conexão estabelecida inicialmente pela cabeça a cabeça pode se ampliar para 

outras possibilidades de contato, expandindo-se em pele por todo corpo. Paxton (apud 

NEDER, 2010) fala o que para ele seria uma dança ideal e afirma que “é aquela em que os 

parceiros se aproximam para se tocarem e passam os primeiros 20 minutos praticamente 

sem mover-se”. Apenas se tocam lentamente para, então, moverem-se devagar. “E seguem 

o mais intimamente possível através desse ponto de contato. A essa altura já podem estar 

tocando-se em qualquer parte. Mas de modo extremamente lento”.  

Logo, a proposta é estabelecer um nível de comunicação e de troca que independe 

do ponto de contato, mas que seja perceptível na pequena dança dos corpos que se tocam. 

Ao se estabelecer essa conexão, uma dança passa a ocorrer sem condução e sem comando, 

bastando apenas sensibilidade de perceber o fluxo do movimento dos corpos em contato. 

 

Quando acham as “microdanças” um do outro e quando começam a ficar 

treinados nessa velocidade que é mínima, como centelhas de movimento ao 
redor do corpo, então podem começar a dançar com esse tamanho de 

movimento, que é mínimo. Começam a reconhecer-se mutuamente e suas 

tentativas em fazê-lo. Então, o movimento vai ficando maior e talvez um pouco 

mais rápido. Mas devem sempre manter as informações que foram encontradas 

nos primeiros 20 minutos. A identificação das menores unidades de movimento 

dessa pessoa. A velocidade e a claridade que encontraram naquele momento. 

[Isso cria uma terceira força]. É “algo” entre as pessoas que não está sendo 
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controlado por nenhum dos dois. A menos que na fluidez das coisas alguém 

decida assumir o controle da forma e fazer algo com isso. [...] Mas, basicamente, 

como ambos podem seguir um ao outro? É um pouco paradoxal. Normalmente, 

nós pensamos: “líder-seguidor” ou “guiar-seguir”. E se tivéssemos apenas 

“seguidor-seguidor”? Que política haveria nisto? (NEDER, 2010) 

 

Para iniciar essa percepção da pequena dança do outro, a prática proposta durante a 

oficina contou com elemento capaz de reciprocidade, o abraço. Assim, após a roda de 

conexão, a caminhada em conexão pelo espaço, os movimentos gerados pela epiderme e a 

pequena dança, o abraço buscou estabelecer a relação de reciprocidade necessária para que 

a comunicação dos corpos no CI pudesse ocorrer.  

 

 

Figura 11 – Reciprocidade do abraço, Viçosa/MG, 04/05/2018 
 

 
 

Fotografia: Luciana Oliver.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

Durante a caminhada pelo espaço, a proposta era enlaçar corpos em abraços como 

forma de sentir a pequena dança do outro e, quiçá, aproximar-se da experiência apontada 

acima por Paxton. “Abraçar é uma delícia. Abraçar uma pessoa que você não conhece 

também pode ser bom, quando a pessoa abraça de verdade...” (Thais T. Kauffmann. 

Depoimento sobre Osmose, 04/05/2018). Essa perspectiva de sentir a pequena dança do 
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outro corpo se deu em abraços, respiração e apoios, experiências dos movimentos que 

podem ser entendidas como comunicação dos corpos. 

 

O contato improvisação quebra o caráter individualista do corpo [...], as camadas 

mostram que dentro de nós existem milhares de relações (sangue correndo, 

células vivendo e morrendo) e fora as relações transbordam. O contato com o 

corpo do outro normalmente é negligenciado. Do curso que venho, demorei 
muitos meses para abraçar pessoas mais distantes e hoje não conhecia a maioria 

e tive contatos deliciosos de me sentir confortável. Acho que isso é o político do 

contato, proporcionar relações de pele com pele com diversas pessoas, sem 

“sexualização”. Acho interessante proporcionar essas sensações para pessoas que 

não fazem parte desse universo da dança ou teatro. Ultrapassar essas barreiras é 

fundamental, pois são por esses espaços que o sentido vem e as transformações. 

[...] O CI questiona as estruturas. (Amanda Moura. Depoimento sobre Osmose, 

05/08/2017) 

 

Num contexto social, a experiência dos abraços propiciou a integração de corpos e 

a possibilidade de reciprocidade inerente à comunicação osmótica. Após os abraços, 

iniciamos uma forma de movimento do CI a partir dos apoios corporais como possibilidade 

de encontrar pontos de contato que sejam capazes de sustentar o outro corpo. Iniciamos em 

duplas, sendo que “pessoa A” propunha uma postura corporal fixa e a “pessoa B” 

procurava uma forma de enlaçar aquele corpo, não colocando totalmente o peso corporal, 

mas de um corpo presente, sensível e atento. As duplas mantinham essa posição por alguns 

instantes, como forma de perceber as pequenas danças dos corpos em contato, mas agora 

não num abraço, mas em posturas e em outras possibilidades corporais diferenciadas. As 

funções das pessoas variavam, assim como as próprias duplas: ora a “pessoa A” propõe 

uma postura fixa, ora ela se entrelaça na postura proposta pela “pessoa B”. 

Após a percepção da pequena dança do outro corpo e uma possibilidade de 

comunicação, a proposta evoluiu da postura fixa para posturas que se movem lentamente. 

A princípio, as funções dos participantes foram estabelecidas até que a mudança de 

posturas começasse a liquidar tais funções e até que não se identificasse mais entre quem 

era propositor e quem entrelaçava. Isso evidencia os dizeres de Paxton sobre ser apenas 

“seguidor-seguidor” e não um “líder-seguidor”, propiciando uma comunicação não 

hierárquica em que a escuta e percepção dos corpos é mais importante que a forma do 

movimento. 

O trabalho desenvolvido durante a oficina nos traz como [...] foco a percepção da 

integração de todos os elementos que nos cercam no espaço de atuação, fazendo 

perceber que as relações para além de nossa kinesfera é um processo complexo e 

de longa duração. Com todas as informações ao longo da oficina, pude perceber 

a comunicação entre os corpos a partir da aproximação [...] O primeiro contato 

com as camadas da pele do outro nos indica o que podemos ou não fazer. 

(Anderson V. Domingos. Depoimento sobre Osmose, 05/08/2017)  
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Figura 12 - Movimentação a partir dos apoios, Viçosa/MG, 04/05/2018 
 

 
 

Fotografia: Luciana Oliver.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 
 

 

Outra forma de movimento trabalhada durante a oficina evidenciou o tônus 

muscular. Também em duplas, a “pessoa A” permanecia deitada e relaxada enquanto a 

“pessoa B” identificava as possibilidades de movimentação das articulações, como 

empurrar, puxar e realizar os movimentos de rotação. Após essa fase de identificação, a 

“pessoa B” continuava com os estímulos das articulações enquanto a “pessoa A” respondia 

de forma a criar uma presença corporal, não uma tensão muscular, mas um tônus muscular. 

Nessa segunda fase, a “pessoa A” inicia ainda deitada, mas aos poucos o corpo ganha 

novas possibilidade de movimento até que evolui para uma dança, tendo os estímulos da 

“pessoa B” como possibilidade de percepção do tônus de diversas partes do corpo.  

As formas de movimento do CI com apoio e tônus muscular revelaram 

possibilidades de percepção durante os movimentos improvisados em contato. Essa 

sequência teve como objetivo fazer com que o participante se abrisse para o contato físico 

com outras pessoas e ambiente, alcançando uma conexão com suas Peles. As formas de 

movimento do CI trabalhadas a partir dos apoios e do tônus muscular auxiliam no 

repertório de possíveis movimentos durante a dança, mas, principalmente, na escuta do 
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corpo do outro. Nesse sentido, o cuidado necessário com as articulações, como oferecer o 

peso corporal sem machucar e sem impedir a fluidez da movimentação, e ainda ampliar as 

possibilidades de movimentação em suspensão dos corpos a partir dos apoios, mantendo 

uma relação de presença e de atenção ao tônus muscular, são algumas possibilidades 

trabalhadas com essa sequência de formas de movimentos do CI. 

 

 

Figura 13 – Início da forma de movimento do tônus muscular, Viçosa/MG, 04/05/2018 
 

 
 

Fotografia: Luciana Oliver.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Ao propor uma Poética das Peles, esta pesquisa evidenciou a sensibilidade por meio 

do CI enquanto potência para percepção das Peles do ser humano no mundo. A oficina 

abordou propostas que tentaram ampliar essa percepção a partir da comunicação do corpo 

particular com outros corpos e com o ambiente numa abordagem política e estética do CI 

ao utilizar a imagem da osmose como metáfora da integração das Peles em dança. 

 

Ação política é toda e qualquer ação realizada, pois entendo que não existe uma 

forma de agir quando estamos em grupo/sociedade que esteja desvinculada de 
meus pensamentos e opiniões políticas, das regras, hábitos e crenças que possuo 

sobre corpo, relação e espaços públicos/privados. (Camila de Oliveira. 

Depoimento sobre Osmose, 04/05/2017) 

 

Essa integração refere-se a todas as dimensões que nos constituem enquanto seres 

humanos na Terra e nos faz sentir, refletir e agir no cotidiano. É implícito, ao falar de 

corpo, referir-se ao espaço e ao social, bem como às possibilidades de transformação das 
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ações e reações para uma perspectiva de vida que evidencie a sensibilidade pela prática do 

CI, que, enquanto ação estética e política, é forma de modificar as relações 

preestabelecidas para que se ampliem em outras dimensões de comunicação.  

 

A perspectiva do meu relato é pelo olhar de artista, educadora e convidada para o 

registro fotográfico. Os aspectos que foram se revelando durante o encontro é de 

quem esteve fora e dentro do acontecimento. Para análise, reflito sobre potência, 

uma investigação sobre outros modos de vida num lugar de desconstrução do 

corpo produzido pelo capitalismo, padronizado, controlado, moldado pelo 

sistema de consumo. Que corpos iriam se revelando para o click exato? Como 
contateira, também fotografei o que o CI sempre me revelou e pude observar nos 

corpos dos participantes; revela impulsos para o movimento, estrutura física, 

visões, revela cheiros, modulações sonoras, gestualidades, tempo. Quando entrei 

para dançar, imersa, ações instantâneas agiram em função do que meu corpo 

assimilou, revelando a natureza das coisas, corporeidade da comunicação. Enfim, 

nossos corpos estão sujeitos a muitos caminhos, acho que as escolhas são ações 

políticas. (Luciana Oliver. Depoimento sobre Osmose, 04/05/2017) 

 

Portanto, a oficina foi estruturada como uma ação artística com potencial 

questionador da forma de vida a partir dos padrões corporais, o que os permite dizer que 

pelo corpo pode-se questionar os padrões da nossa sociedade e transformá-los para uma 

perspectiva de sensibilidade. Nisso, o trabalho com o CI traz à tona as dimensões do ser 

humano para que haja reflexão e ação dos modos de vida. As relações sociais que 

estabelecemos cotidianamente trazem consigo as possibilidades de transformação da 

realidade, sem negligenciar o conhecimento pelo corpo que atua no campo estético e 

político por meio da sensibilidade. 

 

 

3.2.3 Poéticas da Terra 

 

Como último apontamento sobre as diversas formas de se evidenciar a sensibilidade 

da prática do CI integrado às Peles de Hundertwasser, a proposta de comunicação dos 

corpos e do ambiente a partir da metáfora da osmose foi redirecionada para a realização de 

uma oficina em um espaço-morada cultural, a terceira Pele do ser humano que revela o 

habitat pela perspectiva sensível. Enquanto médico das “casas doentes”, Hundertwasser se 

propôs a construir e reformar “espaços felizes” que contribuíssem à qualidade de vida de 

pessoas que habitassem e frequentassem esses espaços. Seus manifestos incitavam os 

moradores a modificarem suas casas, já que o habitat é considerado pelo artista o local que 

mais condiciona o ser humano. 
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Figura 14 – Brincadeira de Contato, São João del-Rei/MG, 25/05/2018 

 

 
 

Fotografia: Fabrícia Dias.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

Nessa perspectiva de construção dos espaços felizes, podemos relembrar a 

discussão de David Harvey ao incitar o direito à cidade tendo em vista a possibilidade de 

transformação da sociedade a partir das mudanças urbanas, já que somos o reflexo daquilo 

que construímos cotidianamente. A contribuição tanto de Harvey quanto de Hundertwasser 

referem-se à capacidade do ser humano de modificar a realidade em prol de uma qualidade 

de vida social e planetária a partir de uma mobilização cultural que se instaura no cotidiano 

das cidades. 

É a partir dessa perspectiva que ocorreu a oficina Osmose: Peles em Contato 

Improvisação no Terreiro das Artes, um espaço-morada cultural que possui o intuito de 

articular propostas artísticas na cidade de São João del-Rei (MG), promovendo intercâmbio 

cultural e troca de saberes a partir do encontro, da experiência e da sustentabilidade. As 

ações do/no Terreiro dialogam com o bem-viver através da criação em artes, ações de 

plantio orgânico, práticas corpóreas e libertárias e momentos de aprendizado (oficinas, 

vivências, rodas) ofertados por artistas locais e colaboradores. Como missão, visa 
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fortalecer e gestar ações que tenham interesse em uma perspectiva criativa e sustentável da 

cultura valorizando sua articulação social, política e econômica.  

A oficina foi uma das propostas do evento Poéticas da Terra
54

, um encontro 

realizado pelo Terreiro das Artes com o objetivo de estimular uma troca plural a partir de 

diferentes articulações em arte e sustentabilidade, provocando uma sensibilização pelas 

poéticas do ambiente e da corporeidade, ainda buscando valorizar as iniciativas que se 

abrem a partir da interação desses saberes.  

A ideia inicial era manter uma estrutura parecida com a oficina realizada em 

Viçosa/MG. Todavia, com a presença inesperada de uma criança entre os participantes, 

fez-se necessária a alteração da proposta inicial, ofertando outras formas de movimentos 

do CI que abrangessem uma integração entre criança e adultos. Como já foi apontado 

anteriormente, não necessita ser bailarino para dançar CI, nem ter um corpo padronizado 

ou qualquer outra especificidade que aponte para a exclusão; pelo contrário, além de 

estabelecer uma relação não hierárquica entre as pessoas, a prática do CI está aberta para 

múltiplos corpos. A chegada de uma criança modificou toda a relação pretendida, guiando 

a oficina para um aspecto de brincadeira.  

Ora, o jogo da dança permite que sejam 

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

dança e improvisação que o CI proporciona, quanto os aspectos vivenciais, 

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

quais não estão necessariamente vinculadas ao campo da dança profissional ou 

sequer da arte. (SILVA, 2014, p. 63) 

 

Logo, o jogo de dança abordado por Silva é uma proposta de interação lúdica com 

as formas de movimentos do CI como possibilidade de experienciar um dos aspectos do 

jogo apontado por Roger Callois: a vertigem. Tal aspecto é inerente à prática do CI, pois ao 

dançarem os corpos estão expostos aos múltiplos movimentos que estão “ancorados no 

desafio constante à estabilidade da percepção” que nos permite “refletir sobre o CI 

enquanto uma prática do movimento que expõe o corpo a sensações físicas e psíquicas 

relacionadas à força gravitacional e à queda” (SILVA, 2014, p. 73).  

A referência ao jogo de dança proposta por Hugo Leonardo Silva é apenas um 

apontamento das possibilidades sensíveis e lúdicas da prática do CI. Para a oficina 

                                                             
54 A programação do Poéticas da Terra apresentou: Viva la Vulva: roda sobre plantas medicinais para a saúde 

da mulher com Nanda Amado; Yoga para todos com Arianne Sena; Cores da Terra: vivência de pintura com 

tinta à base de terra com Fabrícia Dias e Elton Mendes; Osmose: Peles em Contato Improvisação, com 

Romíria Turcheti; e Tributo às aguas, show musical com Isis Ferreira e convidados. 
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proposta, iniciamos com exercícios básicos de rolamento até avançarmos para a proposta 

dos apoios corporais. 

 

Figura 15 – Forma de movimento com apoio, São João del-Rei/MG, 25/05/2018 

 

 
 

Fotografia: Luciana Oliver.  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 
Nós realizamos o Poéticas da Terra no sentido abrir a nossa casa para 

compartilhar experiências que pudessem gerar o estabelecimento de uma rede de 

trocas entre diferentes fazeres e subjetividades. A intenção era que esta rede 

fosse se articulando em torno do fazer artístico, da sustentabilidade e do bem-

viver a partir da movimentação de micropolíticas que tanto alimentassem o nosso 

fazer cotidiano em nossa casa e quanto as práticas daqueles que vieram trocar 

suas experiências. No que se refere à prática do contato improvisação em nossa 

casa, foi rico perceber os movimentos constantes de desterritorialização e 

reterritorialização que ocorrem de modo concomitante: os corpos trazem sua 

presença, sua subjetividade única, sua história, sua poética e compõem com uma 

versatilidade impressionante novas paisagens. Ver estas paisagens surgirem 

dentro das paredes da nossa casa foi ainda mais instigante, no sentido de 
perceber que o tempo instaurado pelo contato improvisação é amplamente 

criativo e sensível. Na verdade, estávamos, naquela prática, “batizando” nossa 

casa com o sensível [...]. No contato improvisação, percebo que a comunicação 

entre os corpos se dá pela interação e reconhecimento de territórios muitas vezes 

desconhecidos, sendo que o primeiro território a entrar “em contato” é a pele. 

Daí que, quando estamos praticando CI com um outro corpo, o primeiro alerta 

que nos vem é a necessidade de estarmos atentos à especificidade daquele corpo. 

Daí que a capacidade estética e política dessa prática dependem do 

aprofundamento na capacidade sensível dessa interação. E essa experiência, vista 

desta perspectiva, carece de uma abertura à alteridade num aprofundamento das 

camadas do sensível, e daí é que vêm tanto o potencial político quanto estético 
do contato improvisação. Entretanto, para o praticante iniciante, é difícil afirmar 

que ele alcance já na primeira dança uma articulação entre as peles mencionadas 

por Hundertwasser. É preciso aprofundar as camadas do sensível, e abrir-se, 

assim como uma flor se desabrocha, é preciso tempo, espaço e uma escolha 
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consciente para entregar-se àquela experiência, o que não é uma prática simples 

nos tempos que correm. Depois desta experiência, confesso que me senti mais 

próximo das paredes e dos objetos da nossa casa. Quando me lembro dos nossos 

corpos se movendo em nossa sala, essa lembrança me ativa a sensação de que 

minha casa é também um organismo vivo e pulsante, e naquele dia ela se tornou 

parte do que somos, como uma extensão palpável de nossos corpos. [Elton 

Mendes. Depoimento sobre Osmose, 13/09/2018]  

 

A oficina no evento Poéticas da Terra apresentou dois elementos essenciais para 

refletir sobre a prática sensível do CI: a ludicidade e o espaço-morada. A ludicidade surgiu 

como elemento surpresa e encaminhou os rumos da oficina para relações mais livres e 

abertas ao instaurar uma temporalidade da brincadeira inerente à criança. Assim todos os 

participantes jogaram com esse tempo/espaço. Já o elemento do espaço-morada constitui-

se como uma possibilidade transformadora da realidade cotidiana na cidade, pois o espaço 

físico ultrapassa a questão da habitação e expande para um espaço cultural aberto às 

múltiplas interações. A proposta de expandir o local de morada para múltiplas interações 

artísticas e sociais abrange essa perspectiva de transformação estética e política da 

realidade cotidiana. Mais que “pintar as janelas até onde o braço alcance” como propõe 

Hundertwasser, trata-se de pintar, dançar, cantar e trocar vivências nesse espaço íntimo do 

habitat ao abri-lo para a comunidade. Abrir a morada é abrir uma dimensão do ser humano 

para um processo de trocas, um processo osmótico e sensível que constitui uma ação 

política e estética, portanto, uma ação transformadora em prol do bem-viver da sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A arte suscita pelo corpo o conhecimento do mundo e a apreensão da realidade pela 

experiência, principalmente quando abordamos suas premissas a partir do pressuposto 

estético. O que rege a estética abordada nesta pesquisa é o discurso sobre o sentir, sobre o 

corpo e as percepções humanas, por isso importa refletir sobre a arte como conhecimento 

pelo corpo. A sensibilidade torna-se ponto-chave de discussão sobre os sentidos, sensações 

e percepções do corpo frente à realidade, pois representa nossa abertura ao mundo.  

A contribuição de Pesavento (2007) aponta para a sensibilidade nos campos 

estético e político, sendo que a dimensão estética da sensibilidade se refere às mudanças 

nos padrões do sentir, por isso as alterações das formas de perceber a realidade são 

fundamentais para adentrar o campo estético. Já a dimensão política da sensibilidade alude 

justamente às proposições de ação e reação frente a essas mudanças que constituem as 

mobilizações e iniciativas que potencializam o campo político. Dessa forma, tanto a 

estética quanto a política são compreendidas enquanto potências para transformação dos 

hábitos cotidianos, tanto no que se refere às dimensões do ser humano apontadas por 

Hundertwasser, quanto às dimensões do pensamento, do sentimento ou da espiritualidade 

em prol de uma qualidade de vida. 

Todas essas dimensões atuam na relação entre corpo e ambiente, sendo que as 

discussões sobre o espaço e o contexto social se fazem necessárias. A cidade é 

compreendida como mercadoria e fornece os produtos necessários para nossa 

sobrevivência, mas o jogo do capital imobiliário, principalmente nas grandes cidades, 

alavanca fortes desigualdades sociais. O apontamento sobre a crise que abarca as 

habitações se fazem necessárias justamente pelas considerações de Hundertwasser sobre o 

habitat, instância condicionante do indivíduo. Nesse aspecto, quando abordamos o estudo 

da sensibilidade em prol das percepções corporais, podemos inferir que os corpos que são 

moldados pela sociedade do consumo têm a própria casa como o local mais condicionante.  

Nessa perspectiva, Hundertwasser propõe a modificação dos habitats para uma 

melhor qualidade de vida baseando-se no direito de modificarmos nossa casa e, por 

consequência, a sociedade. É também a partir da ideia de direito que Harvey defende que a 

cidade que queremos é o ser humano que desejamos ser: se o ser humano construiu as 
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cidades, pode também reconstruí-las. Cabe aqui um questionamento: Se modificamos 

nossos corpos, modificamos a cidade? Restaria, pois, exercemos os direitos de 

transformação dos corpos, casas, cidades e sociedade para alcançarmos uma melhor 

qualidade de vida e as transformações que são possíveis pelas mobilizações no cotidiano. 

Reencontrar um sentido de sociedade para a realização dessas mudanças contribui 

com as premissas das culturas de sustentabilidade, em que a biodiversidade, a diversidade 

cultural e o bem-estar humano constituem o tripé apontado por Kagan como a revolução 

radical necessária dos modos de vida. As transformações na sociedade visam ao 

reconhecimento das várias formas de conhecimento em conexão, o que constitui a base da 

transdisciplinaridade. O sistema de conhecimento dominante exalta a dimensão racional, 

científica e tecnológica. Entretanto, para que as culturas de sustentabilidade de fato 

ocorram, é necessário que o reconhecimento das dimensões intuitivas, sensíveis, 

emocionais e artísticas esteja agregado aos conhecimentos populares e tradicionais. 

A arte, área de conhecimento geralmente negligenciada pela sociedade, foi o ponto 

de partida para as contribuições de Hundertwasser que se conectou a outras formas de 

conhecimento para propor modificações na sociedade em prol da qualidade de vida. A 

proposta de vida do artista agrega toda a discussão em torno da arte, urbanidade e 

sustentabilidade e possibilita perceber todos esses entrelaçamentos por meio das dimensões 

do ser humano: as Cinco Peles, cujas camadas em espiral nos permitem ampliar as 

percepções sobre o ser e estar na Terra e atentar para a reverberação de todas nossas ações. 

O entrelaçamento das Peles propicia abordar essas dimensões ao focar em apenas 

uma, como é o caso da epiderme. Na sociedade atual, a pele permite discussões sobre o 

contexto social, sobre a sexualidade, sobre as experiências, sobre a urbanidade, sobre a 

sustentabilidade e, sobretudo, sobre a sensibilidade por meio dos sentidos como ponto de 

partida para esses elementos. Desse modo, a epiderme é a dimensão que permite um 

diálogo com o CI enquanto prática sensível capaz de modificar hábitos, formas de sentir e 

agir, pois a pele é compreendida como totalidade do corpo.  

O intuito desta pesquisa é evidenciar a sensibilidade do CI e potencializar as 

mudanças de hábitos no cotidiano para sanar o “regime do sensível”, como aponta Tampini 

(2009), já que desde seu surgimento, o CI contempla questões políticas e estéticas numa 

sociedade que visa ao lucro e ao poder a partir de um sistema capitalista. Com isso, o corpo 

é moldado e influenciado pela biopolítica, por isso, faz-se necessário refletir e buscar 

meios de ampliar a sensibilidade que é inerente ao ser humano enquanto possibilidade de 
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desconstrução de hábitos a partir da integração entre corpos e ambiente. A metáfora da 

osmose auxilia na apreensão dessa perspectiva enquanto comunicação dos corpos pelo CI, 

encorajando a uma “desabituação compartilhada”, como propõe Hugo Silva (2014). 

Na mesma perspectiva, as Peles propostas por Hundertwasser, operadas por 

osmose, são camadas permeáveis que possibilitam a troca entre as dimensões do ser 

humano. As Peles são uma proposta de perceber as dimensões de diversas realidades que 

nos constituem, pois todos habitamos o mesmo planeta e somos afetados pelo que nos 

circunda. Quando os corpos estão abertos no CI, o toque, por ser recíproco, permite 

compreender não somente o corpo que é tocado, mas também a si mesmo. Todas as 

dimensões do ser humano são incorporadas de diversas formas pela pele e cada pessoa 

contempla questões sociais, espirituais, psíquicas e emocionais distintas, bem como as 

formas de sentir, agir e pensar. Ao abordarmos a comunicação dos corpos pela osmose, 

apontamos o processo osmótico dessas dimensões que são individuais e também coletivas.  

Para que essa percepção seja mais clara, seria necessária a realização da prática do 

CI por períodos mais longos do que as propostas evidenciadas na pesquisa, haja vista que 

algumas horas de vivência apenas despertam os corpos para essas questões. Por isso, a 

proposta é transformar esses apontamentos em ações e reações sensíveis no cotidiano tendo 

como meta a proliferação dessas ações sensíveis pelas fissuras do sistema que vivemos. As 

suspensões do cotidiano pela sensibilidade fazem crer que o CI é uma prática integradora 

que busca um corpo perceptivo das diversas realidades, das suas dimensões, das suas Peles. 

Assim sendo, qual seria a relação entre arte e sustentabilidade? Como de fato, a arte pode 

transformar as realidades para contribuir na formação das culturas de sustentabilidade? A 

arte sustentável está na sensibilidade do cotidiano, uma vez que ela é intrínseca à sociedade 

e as suas expressões estéticas e políticas.  

Assim sendo, esta pesquisa trouxe reflexões sobre a sensibilidade, a dimensão 

estética e política, mas o caminho ainda é longo para que de fato a prática do CI seja 

agregadora e popular. Por mais que a comunidade do CI tenha crescido no Brasil e no 

mundo, ela se encontra pouco difundida nas comunidades e nas escolas, por exemplo. 

Além disso, por mais que se saiba da importância de se valorizar os profissionais que 

propagam a prática do CI, as demandas dos encontros não são acessíveis a todos. Há, 

ainda, discussões na comunidade do CI apontando questões importantes, como a restrita 

participação de praticantes negros e homossexuais e a consideração do CI como uma 

prática elitista, questões que fazem parte dos desafios da nossa dimensão social.  
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Surgiu durante a pesquisa um questionamento sobre a ampliação da prática para 

outros grupos que não somente de dança ou teatro, como possibilidade de trocar com 

outras pessoas que não ocupam um contexto artístico. Quando se propõe uma Poética das 

Peles por meio do CI, valoriza-se esta prática como bem-comum e como qualidade de vida, 

sobretudo pela proposição lúdica e afetiva. Essas premissas surgiram como possibilidades 

de continuação da pesquisa para que de fato a Poética das Peles possa agregar pessoas mais 

sensíveis e perceptíveis da sua relação com o mundo. O CI, pela perspectiva das Peles 

propostas por Hundertwasser, possibilita uma releitura do mundo ao ampliar a percepção 

das camadas que constituem o ser humano, começando pela epiderme, perpassando o 

espaço e as relações sociais para uma visão cósmica da nossa existência. Como apontado 

durante a pesquisa, o CI é uma prática que incita a sensibilidade por ter a pele como 

interface do movimento corporal, sendo considerada como sentido totalitário do corpo.  

A sensibilidade está relacionada tanto aos sentidos afetados, transpassados em 

sensações e percepções, quanto às ações e reações políticas e estéticas. Ao abordar a 

estética a partir do sentir e a política enquanto capacidade mobilizadora, estamos 

direcionando a potencialidade do CI para uma melhor qualidade de vida a partir da 

mudança de hábitos. É a partir dessa mudança que a transformação social e cultural ocorre: 

ao exercermos o direito aos nossos corpos como primeiro espaço de resistência, como 

também aos habitats e às cidades. Logo, a percepção necessária para essa transformação 

pode acontecer a partir processo osmótico de comunicação entre corpos e ambiente, 

ocorrendo durante a reciprocidade do toque reverberando no espaço onde os corpos se 

encontram. Dessa forma, o Contato Improvisado com outros corpos traz à tona não só a 

reciprocidade da epiderme, mas de todas as dimensões que contempla os corpos/mundos 

que reverberam em dança. 

Portanto, a Poética das Peles é uma proposta da abordagem do Contato 

Improvisação pela sensibilidade que possibilita a integração das camadas do ser humano 

por meio da comunicação entre corpos e o ambiente, apontada pela metáfora da osmose. 

Essa integração propicia a reflexão acerca das dimensões que nos constituem e questiona a 

relação cotidiana com nossos hábitos referentes ao próprio corpo, à sociedade e ao cosmos. 

Nesse sentido, o caráter sensível do Contato Improvisação, expresso pelos campos político 

e estético, amplia a percepção das nossas relações urbanas em prol das culturas de 

sustentabilidade. 
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APÊNDICE 1: PROGRAMA DA OFICINA 

         

OSMOSE: Peles em Contato Improvisação 

 

RESUMO: “Osmose: „Peles‟ em Contato Improvisação” é uma vivência em Contato 

Improvisação em diálogo com as Cinco Peles (1ª Epiderme; 2ª Vestuário; 3ª Casa; 4ª Meio 

Social; 5ª Meio Global) propostas pelo artista Hundertwasser. A vivência é composta por 

dois momentos. Primeiramente, a prática e estudo de algumas formas de movimento do 

Contato Improvisação que permitem ampliar a percepção corporal ao perpassar pelas 

camadas propostas por Hundertwasser. O segundo momento será de dança livre com o 

intuito de estabelecer relações entre corpos e ambiente e compreender corporalmente o 

processo osmótico das “Peles” em Contato. 

 

OBJETIVO: O objetivo é ampliar a sensibilidade por meio da prática do CI em diálogo 

com as „”Peles” para experienciar a dança improvisada a partir do contato entre corpo e 

ambiente. Perceber o potencial do CI na comunicação entre corpos e a relação osmótica 

que ocorre entre “Peles”. 

 

JUSTIFICATIVA: Osmose é uma metáfora que pretende refletir sobre o equilíbrio do ser 

humano, tendo a pele como membrana que facilita o processo osmótico através do contato 

e da troca sensível entre corpo e ambiente. Tanto as “Peles” quanto o CI operam por 

osmose. As Peles propostas por Hundertwasser estão interligadas e possuem o intuito de 

refletirmos sobre ser e estar na Terra. A dimensão osmótica entre ser humano e natureza 

perpassa as “Peles” num movimento espiral, infiltrando poros, numa relação de troca 

constante e entrelaçada. O Contato Improvisação, prática que trabalha a sensibilidade por 

meio da pele, do toque, do tônus muscular, permite a comunicação dos corpos de forma 

mútua e recíproca, uma comunicação não verbal. O diálogo que ocorre entre corpos por 

interface da epiderme também ocorre com o espaço/tempo onde a ação é executada, 

possibilitando o entrelaçamento das “Peles” defendidas por Hundertwasser. Portanto, o 
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intuito é experienciar as camadas que nos constituem e nos conectam a partir da prática do 

Contato Improvisação, tendo a pele como propulsora do movimento e percepção do 

movimento improvisado em dança em relação ao espaço e aos corpos. Uma investigação 

de como o CI possibilita a compreensão das Peles e como essa prática possibilita ações 

estéticas e políticas a partir da sensibilidade.  

 

ROTEIRO (5h) 

 

1 – Roda de conversa (25min)  

- Apresentação e agradecimentos; 

- Termo e questionário. 

 

2 – Roda de Conexão (15min) 

- Abraço coletivo; 

- Olhos fechados / Percepção da respiração / Recolhimento e expansão; 

- Relaxamento das articulações; 

- Percepção da Pele / Proteção / Poros da pele respiram / Percepção da pele respirando 

(expansão e recolhimento); 

- Vestuário / Casa-Lugar / Meio Social / Meio Global; 

- Inspirar e expandir por todas as camadas e expirar recolhendo as camadas; 

- Abrir os olhos e observar as pessoas desse grupo; 

- Percepção da própria respiração e da respiração do grupo; 

- Movimentos da coluna; 

- Movimentos de expansão e recolhimento / na 3ª expansão saímos da roda e caminhada. 

 

3 – Caminhada (20min) 

- Percepção do centro; 

- Conexão do centro com o espaço / carregar o espaço / presença; 

- Improvisação em dança / aquecimento /dança de conexão com o espaço / pedir licença; 

- CI não tem movimentos preestabelecidos e sim escuta sensível do corpo; 

 - Quais movimentos a pele te sugere? O que você toca quando dança? O que te toca para 

dançar? 

 

4 – Pequena Dança (10min) 
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5 – Peso contrapeso (5min) 

 

6 – Tônus muscular (40min) 

- Roda / voluntário; 

- Em dupla, identificar os movimentos de torção, rotação e puxar/empurrar (5min); 

- Oferecer tônus muscular em resposta ao estímulo oferecido (10min); 

- Improvisar movimentos e responder aos estímulos (5min); 

- Trocar a função da dupla. 

 

7 – Apoios (40min) 

- Caminhada; 

- Percepção da respiração 

- Percepção da respiração da outra pessoa / Abraço / 3 vezes; 

- Roda / apoio e respiração / Perceber a respiração d@ outr@ a partir de uma forma de 

movimento / trocar a função da dupla; 

- Caminhada / apoio e respiração em dupla / 3 vezes; 

- Roda / apoio, respiração e troca de função em movimento, mantendo o ponto de contato / 

3 vezes; 

- Caminhada / trocar duplas e experienciar possibilidades de peso e contrapeso, de apoios; 

- Roda de conexão. 

  

8 – Intervalo (30min) 

  

9 – Osmose: Peles em contato (1h) 

- Roda de conexão / Expansão e recolhimento / Caminhada / Dança de conexão com o 

espaço / Pequena Dança / JAM (utilizando as formas de movimentos estudadas) / Roda de 

encerramento em abraço. 

 

10 – Relato (20min) 

  

11 – Conversa e fechamento (10min) 

 

12 – Foto coletiva 
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APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO APLICADO  

          

Questionário sobre participação em oficina 

 

Título da Pesquisa: “Osmose: „Peles‟ em Contato Improvisação”  

Nível: Mestrado  

Autoria: Romíria Penha Turcheti Vasconcelos 

Orientação: Prof. Dr. Adilson Siqueira  

Coorientação da Profa. Dra. Márcia Hirata. 

 

Quais suas motivações para realizar essa oficina? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Possui experiência com Contato Improvisação? Qual? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Em sua opinião, a prática do Contato Improvisação permite ampliar a percepção do próprio 

corpo, do outro e do ambiente? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Você acha que enquanto atividade estética, o Contato Improvisação possibilita a reflexão e 

ação política por meio da dança? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

O que é, no seu modo de pensar, sustentabilidade? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

E ação política? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Utilize o espaço abaixo, caso queira fazer alguma consideração acerca da prática do 

Contato Improvisação. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

         

 

Faça um relato sobre sua experiência durante a oficina “Osmose: „Peles‟ em Contato 

Improvisação”, tendo as seguintes questões norteadoras: A oficina auxilia na percepção das 

camadas do ser humano e no entrelaçamento das “Peles” propostas por Hundertwasser? 

Como se dá a relação osmótica por meio da prática do CI? Como você percebe a 

comunicação entre corpos por meio do CI? Qual a capacidade sensível (estética e política) 

do CI? Qual a relação com a sustentabilidade e urbanidade? Quais movimentos a pele te 

sugere? O que você toca quando dança? O que te toca para dançar? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


