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Resumo 

A presente dissertação analisa e destaca o potencial da improvisação como 

ferramenta para relacionar pessoas a formas de ver e saber colectivo tendo em conta 

formas de relacionamento inter-artes. 

O presente estudo tem por base a busca de elementos estruturais comuns à 

improvisação interdisciplinar em grupos através do uso de uma sintaxe e conteúdos 

comuns que permitam a  construção de produtos artísticos, baseados na colaboração de 

artistas com formações artísticas diversas, na construção de discursos artísticos 

multidisciplinares, com recurso a jogos de improvisação colectiva, trabalhados 

directamente em espaços públicos ou a nível da formação artística. 

Dela resulta, numa primeira fase, uma consulta a referências teóricas com exemplos 

de experiências de improvisação nos campos da expressão oral e escrita, expressão 

musical e sonora, na expressão corporal e ainda no domínios das expressão das artes 

visuais. Este suporte teórico aborda também exemplos de exploração de projectos de 

colaboração bi e multidisciplinar entre artistas das expressões artísticas referidas. 

A exposição escrita é amplamente documentada por elementos comprovativos - 

gráficos, fotografias, registos de vídeos e quadros comparativos - dela constando 

também a apreciação do estudo de caso que foi acompanhado por observação directa, 

do grupo de teatro “Cena Múltipla” na construção de duas peças de teatro com base no 

recurso a improvisação aplicada à construção de um guião. 

Apresentação dos dados recolhidos termina com a proposição de estratégias comuns 

a desenvolver na dinamização de espaços de trabalhos a construir que sejam por si 

dedicados ao desenvolvimento de actividades de partilha de experiências, aprendizagem 

ou desenvolvimento de projectos criativos com base na prática da improvisação 

colectiva inter - artística.  

As considerações finais deixam em aberto o aprofundamento futuro das 

possibilidades de aplicação prática real desses processos aqui estudados. 

 

Palavras Chave: Improvisação, aprendizagem, trabalho em grupo, multimédia, 

intermédia, teatro, performance. 
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Abstract 

This thesis underscores and gauges the potential of group improvisation as a tool to 

gather and engage individuals in collective ways of seeing and learning propitiated by 

interrelated art forms.  The study undertaken here is based on a search for structural 

elements common to group improvisation situations through the use of a syntax and of 

common content which allow (1) the construction of artistic products based in 

collaborations between artists with diverse backgrounds, (2) the construction of multi-

disciplinary artistic discourses with resort to games of collective improvisation and (3) 

the production of live works in public spaces as well as artistic learning opportunities.    

Within this research effort, in a first phase, a survey of theoretical resources was 

undertaken documenting examples of past experiments improvisation within the 

domains of oral and written communication, musical and sound expression, body 

movement and also within the visual arts. This theoretical repository also includes 

examples of bi-disciplinary and multidisciplinary collaboration between artists active in 

the different domains of artistic expression mentioned.  The written exposition is 

supplemented by documental evidence — graphs, photos, video capture and comparison 

tables  — also including an account of the case study effected under direct appreciation 

of the Theater Group “Cena Múltipla” while developing two theater pieces through the 

direct use of improvisation in the scripting of the play.  

The presentation of the data collected closes with the proposal of common strategies 

to be implemented in spearheading the construction and allocation of work spaces 

dedicated to the development and sharing of experimental activities, leaning initiatives 

and creative projects based in the practice of collective inter-media improvisation. 

The final considerations leave open to future exploration the manifold application in 

the real world of the processes and techniques researched in this work. 

 
Key Words: Improvisation, learning, group work, multimedia, intermediate, theater, 

performance. 
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A vida não está por ordem alfabética como há quem julgue. Surge... ora aqui, ora ali, 
como muito bem entende, são migalhas, o problema depois é juntá-las, é esse montinho 

de areia, e este grão que grão sustém? Por vezes, aquele que está mesmo no cimo e 
parece sustentado por todo o montinho, é precisamente esse que mantém unidos todos 

os outros, porque esse montinho não obedece às leis da física, retira o grão que 
aparentemente não sustentava nada e esboroa-se tudo, a areia desliza, espalma-se e 

resta-te apenas traçar uns rabiscos com o dedo, contradanças, caminhos que não levam 
a lado nenhum, e continuas à nora, insistes no vaivém, que é feito daquele abençoado 
grão que mantinha tudo ligado... até que um dia o dedo resolve parar, farto de tanta 
garatuja, deixaste na areia um traçado estranho, um desenho sem jeito nem lógica, e 

começas a desconfiar que o sentido de tudo aquilo eram as garatujas.  
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CAPÍTULO 1 

Liberdade, acaso e ironia 

Isolamento de recursos da Improvisação com potencial formativo em contexto de 
trabalho inter-artístico 

1.1  INTRODUÇÃO 

Dando introdução à leitura desta tese sobre a improvisação, as suas relações 

interdisciplinares e sua relação com a aprendizagem, entende-se ser pertinente referir 

que este não é um estudo sobre música, dança ou teatro. A metáfora da improvisação 

nas artes é aqui adoptada como forma de compreender os processos de improvisação e 

suas interligações multidisciplinares e sua possível articulação com métodos de 

aprendizagem. Dela emergem os diferentes temas e subtemas a partir do intercâmbio 

dos componentes desta apresentação. 

O foco deste estudo centra-se na valorização do potencial da improvisação como 

ferramenta para relacionar pessoas com formas de ver e saber colectivo tendo em conta 

formas de relacionamento inter-artes. 

O objecto de estudo desta investigação é o da busca de elementos estruturais comuns 

à improvisação interdisciplinar em grupos, através do uso de uma sintaxe e conteúdos 

que permitam a construção de produtos artísticos baseados na colaboração de artistas 

com formações artísticas diversas na construção de discursos artísticos 

multidisciplinares, com recurso a jogos de improvisação colectiva trabalhados 

directamente em espaços públicos ou a nível da formação artística. 

Poder-se-á questionar o porquê da escolha dos termos liberdade, acaso e ironia. 

O interesse em destacar estes três elementos foi, em relação à liberdade, o facto da 

livre improvisação colectiva nas artes, na música, na dança e no teatro convida-nos a 

participar através de novas formas de relacionamento humano e de harmonias recém-

criadas, em que a estrutura, a linguagem e as regras não são ditadas por uma autoridade, 

mas criadas pelos participantes. Porque a obra de arte é muitas vezes fruto de uma 

relação corporal do artista com a liberdade de improvisação, do gesto espontâneo, da 

expressão de uma personalidade individual. 
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 Trabalhar com improvisação é também trabalhar com reacções espontâneas às 

diferentes fontes de estímulos, por meio de exercícios que desenvolvem a expressão 

dramática, as formas no espaço, tempo e peso, criando uma perspectiva totalmente 

pessoal. 

Na improvisação, o trabalho nunca está pronto e não ficará pronto nunca: são 

momentos vivenciados no aqui e agora que se modificam a cada instante, provocando 

novas intenções nos gestos através dos sentimentos, sem perder as referências com as 

propostas ali manifestadas no momento da execução. 

A experimentação da liberdade torna-se visível a partir da compreensão das regras 

estabelecidas que serão consideradas, nesta exposição, como jogos, procurando assim 

encontrar um treino que vise conduzir os participantes a um “estado de jogo” de forma a 

encontrar um conjunto de regras que proporcionem o procedimento eficiente na 

construção, por parte de um colectivo, de um universo restrito e compartilhado de 

possibilidades.  

A restrição da liberdade, nesse sentido, funciona como um mecanismo capaz de 

nivelar os participantes do jogo diante de um problema comum a ser resolvido, ao 

mesmo tempo em que aponta caminhos – estruturais e temáticos – a serem explorados. 

Estabelece-se, a cada nova regra, novos parâmetros para o exercício da liberdade 

criativa colectiva. 

Os procedimentos aqui analisados podem, eventualmente, servir de guia a um 

professor, um director artístico, um encenador ou mesmo a um grupo de atores que 

queiram conduzir a prática dos jogos de improvisação à construção de histórias, sem 

prescindir dos princípios caros à improvisação teatral, como a horizontalidade, a 

liberdade criativa e o lúdico. 

Quando referimos o conceito do acaso procurou-se assim dar ênfase à essência da 

improvisação que se centra na espontaneidade, na intuição e no aleatório, aonde jogos e 

sistemas baseados no acaso levam o improvisador a momentos únicos. 

Portanto, na prática da livre improvisação, o imprevisível ocorre devido à 

indeterminação. Ao mesmo tempo, o indeterminado alimenta-se do imprevisível. Em 
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certa medida é esta relação dialéctica entre a imprevisibilidade e a indeterminação que 

caracteriza a improvisação contemporânea, se comparada a outras práticas artísticas. 

Nas primeiras aproximações acerca do tema improviso revelaram que sua ocorrência 

em diversos campos do conhecimento está relacionada com processos e reacções 

espontâneas, ou com o acaso. A espontaneidade e o acaso são fundamentais e 

estruturantes em campos artísticos como teatro, música, performances, além de áreas 

como administração, gestão, teoria dos sistemas, etc. (Rocha, 2011). 

Na Performance, o improviso pode ser entendido como um meio experimental de 

deslocamento conceitual da obra de arte e do artista, tomando como referência, por 

exemplo, o trabalho de John Cage nos anos 1960. Este músico performativo buscava a 

desestabilização do objecto artístico e do artista, utilizando para isso a ambiguidade nas 

partituras, acasos, silêncios o que, segundo ele, colocava sempre o intérprete numa 

“situação de risco”. 

O improviso no jazz pode ser entendido como um ambiente de cooperação entre os 

músicos e a plateia, numa interdependência, individualização e construção de 

identidades. 

No Teatro, “improvisar é jogar”. O jogo é, na verdade, o intenso relacionamento 

entre a actuação dos atores com o ambiente e com eles mesmos. O improviso no teatro 

implica a coesão entre o grupo, na espontaneidade, na percepção, exploração e acção 

sobre a realidade do ambiente que os circunda. 

No Design, o improviso é um processo espontâneo de configuração. Trata-se muitas 

vezes de soluções temporárias, com materiais disponíveis, sem um planeamento 

concreto, sendo inclusive visto como um anti-design. Pode ser visto como uma solução 

alternativa baseada na adaptação, adequação, visando uma sobre vida, um uso não 

intencional, implicando, fundamentalmente, raciocínios imediatos.  

Na Arquitectura o improviso tem uma conotação negativa, comummente associada à 

falta de planeamento. No entanto, é possível encontrar referências de métodos de 

improvisação em projectos cujas soluções são fundamentadas numa leitura do espaço 

urbano que recupera aspectos característicos da experiência vivida e compartilhada, 
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inserindo-as no processo de projecto. Tais métodos tratam do programa de modo 

flexível, dinâmico, contrastando com um planeamento tradicional, rígido e determinista.  

Tais constatações permitem construir um panorama conceitual associativo dentro das 

diversas áreas nas quais a improvisação ocorre. Podemos dizer que em todas elas a 

improvisação apresenta um carácter contextual. Ela dá atenção, incorpora e torna 

evidente um conjunto de factores que caracterizam o ambiente onde se insere a 

obra/situação, que se caracteriza por um conjunto de objectos, hábitos, vivências e 

experiências diversas e particulares; tanto na forma de expressões individuais como 

colectivas. As improvisações artísticas são alcançadas a partir de uma definição aberta 

de papéis, que demanda por consenso, respeito às diversidades de posição crítica e 

artística, que encoraja a cooperação, a interdependência e a alternância, que se 

influenciam e se redefinem mutuamente. Tais produções implicam ainda um estado de 

convivência, relacional, e interactivo em diferentes escalas - uma negociação.  

Tendo como princípio o facto de que ao improvisar é frequente, o 

observador/intérprete/utilizador, colocar-se numa posição iminente de risco e 

instabilidade as suas decisões são, normalmente, tomadas tendo como base o confronto 

entre as suas referências imediatas e as referências prévias adquiridas. O improviso 

recorre à memória como um vector fundamental para o desempenho/situação/acção. O 

improviso é uma duração, constituída por uma sequência de estados variáveis 

sucessivos e provisórios. Ele é um processo, que envolve rotinas, experiências duráveis 

e fluidas A memória provoca o raciocínio imediato, e é condicionada pela experiência 

corporal e sensorial de cada indivíduo.  

A improvisação, apresenta assim, um sentido de incompletude. As regras que tratam 

do processo de improvisação não são globais, mas regras locais que estão em constante 

reavaliação. Assim, as situações de improvisação admitem o erro, a diferença, a 

contradição, características de uma situação de descontrole, aproveitadas de uma forma 

intencional, para posterior transformação, (aspectos que serão tratados com mais 

profundidade nos capítulos procedentes).  
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A referência às questões da ironia na improvisação procura salientar o facto de a 

improvisação trabalhar uma grande diversidade de pontos de vista e sensibilidades, 

onde se inclui, com frequência, o humor e a ironia. 

Segundo Peters (Peters, 1959), a ironia não diz que uma coisa significa outra; em vez 

disso, ela fala não dizendo tudo o que se quer falar. Ela não tenta dizer o que é 

profundamente capaz de desdizer, mas, ao mesmo tempo, reconhece a importância da 

futilidade lógica do mero silêncio. O silêncio da ironia é mais silencioso que o mero 

silêncio.  

Ironia cativa porque mantém todas as dimensões da estética na peça/artista, mas 

como o que está ausente de si mesma, coloca-se perante um jogo de facto. Quando 

começa a improvisação, ela não tem mais retorno. Uma dramatização de origem que age 

como um lembrete importante, um ponto de interrogação que paira acima o início de 

uma obra de arte. O espaço não marcado antes do início do trabalho tem a inscrição 

invisível de uma universalidade e a semelhança que pode ser percebida mas não 

descodificada ou transcrita para a linguagem final da arte. A transição do espaço não 

marcado para o espaço marcado não é um ato contínuo mas representa, pelo contrário, 

uma descontinuidade, uma ruptura ou disjunção radical (Peters, 1959).  

Desde o primeiro momento uma improvisação permite o potencial surgimento da 

ironia: porque ao invés de uma marca, ela começa com esse corpo, esses materiais, 

instrumentos, palavras, linguagens, contingências do que está disponível. A 

hipersensibilidade irónica do improvisador não é uma simples auto-consciência 

aumentada, mas é, pelo contrário, uma consciência sobre a contingência acima do que 

deve ser afirmado sobre a improvisação que está a começar,  

Não se quer afirmar no entanto que todos os improvisadores terão uma predisposição 

irónica, mas sem a necessária distância irónica tais estratégias põem em perigo a 

promessa exemplar da livre improvisação, reduzindo-a uma efémera predilecção 

individual e à transitoriedade do desejo humano. Com efeito, muitos improvisadores, 

conscientemente, procuram um certo sentido do efémero na sua recusa em utilizar 

documentação gravada. Para tal, a improvisação exige-lhes que desenvolvam a 

capacidade de implantar algo naquilo que produzem, ao invés de se renderem às 
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diferentes possibilidades do trabalho de aperfeiçoamento técnico. Por outro lado, eles 

comprometem-se à eventualidade de formas, reconhecendo que sem esse compromisso 

as improvisações nunca conseguiriam seguir em frente. Não é uma questão de 

compromisso ou não compromisso, mas de uma série infinita de compromissos que são 

conduzidos, não pelas necessidades do improvisador em busca de si mesmo, mas pelas 

exigências do trabalho em busca de uma vida estética sem extrapolar o instante da sua 

origem (Peters, 1959). 

Improvisar é alcançar a liberdade. Não uma liberdade utópica, romântica, mas sim, 
instaura-se num plano poético onde a impossibilidade não existe. A sensação dessa 
possibilidade leva o actor a conectar-se com prazeres até então não revelados, abrindo 
potencialidades de significação e compreensão que não advêm necessariamente da 
racionalidade. Improvisar faz o corpo pensar. Abole a divisão corpo/mente. Razão e 
sensibilidade juntas processando os mais variados estímulos e respondendo a eles de 
maneira criativa; pois nesse estado (corpo pensando), não há certo e errado, não há 
juízo de valor, muito menos maniqueísmos e dicotomias; o que há é o processo da 
dualidade, constante, entrelaçando-se em espiral como o DNA, como o anel de 
Moebius, onde figura e fundo coexistem, significando e dependendo um do outro. 

Improvisar é abrir-se à inspiração e ao acaso. Inspiração no sentido de conexão, 
conexão com uma supra-consciência geradora da qual fazemos parte e que nos tira do 
estado de consciência quotidiano, banal e viciado para nos colocar em um estado 
poético de consciência, transgressor e actuante. Sentir-se inspirado é perceber a 
inexistência de obstáculos. É perceber a fluência em lugar do término. Ou melhor, 
levar em consideração o término como fluência, (Lazzaratto, 2003). 

Em relação a apresentação da estrutura desta tese, neste primeiro capítulo, são 

apresentadas as bases da pesquisa, ou seja, a improvisação como objecto de pesquisa, o 

conceito e definições diversas segundo a perspectiva de diversos autores. Também se 

apresenta o problema que deu origem ao trabalho, as hipóteses, objectivos, justificação 

e enunciação da metodologia de investigação seguida apresentando também a os 

métodos utilizados ao longo da pesquisa, caracterizando os sujeitos envolvidos e as 

práticas utilizadas. 

Nos capítulos dois, três e quatro começa-se, inicialmente, por expor a análise da 

contribuição feita por obras improvisadas em diferentes formas de expressão artística, 

discutindo separadamente os meios individuais dessas expressões com a finalidade de 

obter maior clareza na observação de resultados. Para tal procurou-se ir 

progressivamente abordando diversas possibilidades combinatórias tendo em conta os 

seus usos recorrendo à revisão teórica e a referências históricas, dentro da improvisação 
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contemporânea. As experiências escolhidas distribuem-se nos campos artísticos da 

música e expressão verbal sonora, da expressão corporal e ainda nas diversas artes 

visuais e outras dentro da “bi”, “poli”, “multi” ou “inter” média, apresentados no 

capítulo quatro.  

As opções apresentadas em cada análise desses processos de improvisação 

justificam-se com a necessidade de encontrar pontos comuns que pudessem servir de 

elementos importantes ao desenvolvimento da investigação de processos de 

improvisação multidisciplinares, foco principal desta investigação. 

O quinto e sexto capítulos contêm a análise dos processos e metodologias utilizados 

no campo da improvisação colectiva e sua dinamização interdisciplinar, seguindo-se-lhe 

no sétimo capítulo a descrição detalhada da observação directa do grupo que serviu a 

investigação prática de campo.  

Por fim, no capítulo oito procurou-se, tomando por base a análise de dados 

recolhidos ao longo da observação prática, encontrar e sistematizar elementos 

importantes da improvisação que contribuam para a realização de aprendizagens e que 

possam servir de recurso à implementação de práticas inter-artísticas. A partir desta 

análise foram construídas algumas ideias conclusivas apresentadas no último capítulo 

desta tese no sentido da construção de uma proposta de implementação futura da prática 

da improvisação tanto em experiências pedagógicas como na dinamização de grupos 

artísticos, preferencialmente multidisciplinares. 

1.2  BREVE ENUNCIAÇÃO DO PROBLEMA E PROBLEMÁTICA DA 
INVESTIGAÇÃO - BASES DA PESQUISA.  

1.2.1 Construção do problema 

O problema levantado neste trabalho é resultado de uma experiência pessoal dispersa 

por diversas expressões artísticas aonde a prática da improvisação com diversos grupos 

de artistas oriundos de diversas áreas foi criando a necessidade de aprofundar e 

sistematizar a viabilidade de levar por diante a construção de espaços multidisciplinares 

de improvisação, aonde esses artistas possam construir um discurso conjunto. 
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Resumindo, a pesquisa propõe-se a responder ao seguinte problema: 

Poderão também ser isolados os seguintes sub problemas: 
! Como isolar processos de improvisação comuns às artes performativas e artes 

visuais de forma a possibilitar a criação conjunta de discursos multidisciplinares com 

base de improvisação colectiva? 

! Como sistematizar esses processos para que os mesmos possam ser aplicados à 

formação artística? 

! Existe relação entre o desenvolvimento da improvisação e o desenvolvimento de 

relações inter-individuais? 

! Como entender o processo de improvisação colectiva e como ele pode contribuir 

para a construção de um discurso comum? 

1.2.2 Objectivos pretendidos 

Como objectivo geral procura-se descrever e compreender os processos de 

improvisação e suas possíveis articulações com a aprendizagem interdisciplinar. 

1.2.3 Objectivos específicos  

Procurou-se ainda indentificar os seguintes objectivos específicos: 

!  Identificar e analisar como ocorre o processo de improvisação nas expressões 

artísticas individuais – Música, Texto e Voz, Expressões do corpo e do movimento.  

!  Identificar e analisar diversas formas de exploração combinatória de 

improvisação através da conjugação de dois ou mais meios de expressão artística 

diferentes. 

!  Identificar e analisar processos combinatórios de improvisação multidisciplinar 

e suas potencialidades na construção de um discurso artístico colectivo. 

! Como ocorrem os processos de improvisação e quais são as suas 
implicações nos processos de aprendizagem em contexto 
multidisciplinar? 
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!  Identificar e descrever aspectos que indicam a utilização da improvisação pelos 

sujeitos pesquisados. 

!  Encontrar um conjunto de recursos que possam servir como base de partida ou 

de apoio à dinamização de sessões de improvisação colectiva multidisciplinar que 

envolvam jovens estudantes das diversas áreas artísticas num trabalho de construção de 

uma obra comum. 

!  Sistematizar proposta de dinamização de sessões colectivas de pesquisa, partilha 

e improvisação em colectivos artísticos multidisciplinares 

1.3  METODOLOGIA SEGUIDA  

1.3.1 Introdução  

Nesta subsecção são apresentadas as principais linhas seguidas por esta investigação, 

(sua estrutura e processos escolhidos), procurando justificar as opções tomadas. 

Seguidamente é apresentada a descrição detalhada dos procedimentos realizados 

durante a investigação prática e sua articulação com a investigação teórica, 

apresentando igualmente uma breve descrição do grupo artístico que foi alvo de 

investigação prática, suas características, sua abrangência social e obras realizadas. 

Por fim procede-se a uma breve referência à análise dos dados recolhidos ao longo 

da observação prática procurando isolar um conjunto de elementos que possam servir de 

recurso para o desenvolvimento de práticas colectivas de trabalho inter-disciplinar.  

1.3.2 Justificação e enunciação da metodologia de investigação seguida. 

Para esta investigação procurou-se seguir uma metodologia de trabalho sustentada 

em três fases de investigação:  

1) uma primeira fase dedicada a revisão de literatura de suporte ao tema;  

2) uma segunda fase de investigação baseada na observação prática junto a grupos 

artísticos ou iniciativas que tem em conta o desenvolvimento de exercícios de 

improvisação colectiva;  
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3) E uma terceira fase, de construir propostas práticas de projectos de improvisação 

colectiva. Esta última fase visa organizar e pôr em prática algumas conclusões 

encontradas na investigação inicial e a partir da experiência prática concreta, conseguir 

retirar novas ideias que permitam concretizar um projecto mais consistente para 

dinamização e formação de grupos artísticos multidisciplinares partindo de processos e 

improvisação. 

1.3.3 Sujeitos da pesquisa 

Como suporte à investigação prática recorreu-se ao contacto com o grupo de teatro 

“Cena Múltipla” dinamizado pelo encenador e actor Francis Seleck que trabalha com 

grupos de jovens dos 15 aos 18 anos e que desenvolve um trabalho artístico baseado na 

improvisação como base principal para a construção de um guião de uma peça de teatro.  

As observações directas foram realizadas ao longo de dois anos acompanhando a 

construção de duas peças de teatro que servem de base à análise e enunciação de 

processos de improvisação que serão apresentados ao longo do desenvolvimento desta 

tese. 

O Grupo “Cena Múltipla,” nasce durante o ano lectivo de 1990/91, em Almada, com 

o objectivo de criar uma nova sensibilidade relativamente às artes e às expressões. Nele 

são consideradas fundamentais a educação estética como componente crítica e 

integradora do conhecimento e a educação artística como componente expressiva e 

criadora. Nele é pretendido, nesta dupla focagem, contribuir para o desenvolvimento 

integral da pessoa e a sua abertura aos valores culturais.  

O grupo surge dentro das actividades da Associação Cultural o Mundo do 

Espectáculo, uma associação cultural nascida a partir da freguesia da Costa da Caparica 

que acabou por ser apoiada e protegida pela Câmara Municipal de Almada. Esta 

associação cultural tem desenvolvido projectos de formação e animação na área das 

artes tendo em conta um público diversificado contemplando desde a formação de 

professores, educadores de infância e monitores de ATL, a oficinas para o público 

infantil, juvenil e adulto. Tem organizado igualmente vários programas de Férias 

Artísticas, o Festival Inter-Escolas de Teatro, tendo como actividade principal a 

dinamização grupos de teatro juvenil. 
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O grupo “Cena Múltipla” afirma na sua apresentação procurar incentivar grupos de 

jovens a um melhor conhecimento do mundo do teatro, das expressões5 artísticas, de si 

próprio, dos outros e do mundo em que vivem. Este propõe uma aprendizagem que visa 

o desenvolvimento por parte dos jovens de uma maior autonomia e liberdade pessoal, 

exigindo unicamente como "contrato de participação" o respeito por parte destes dos 

compromissos fixados e o rigor no trabalho colectivo que o grupo desenvolve. 

O grupo Cena Múltipla desenvolve um trabalho pedagógico e artístico aberto à 

imaginação, respeitador das particularidades individuais de cada seu participante, 

oferecendo aos adolescentes que o desejam, um espaço de criação, experimentação e 

desenvolvimento de uma prática teatral e artística contínua. Acompanhados e motivados 

por profissionais nas diferentes áreas de formação, os adolescentes mergulham na 

montagem de um espectáculo no qual irão ter voz e onde cada um terá a possibilidade 

de desenvolver as suas competências artísticas. A apresentação de um espectáculo 

teatral no final da formação anual permite avaliar a pertinência do trabalho 

desenvolvido em cada ano lectivo marcando a importância de um diálogo com o público 

aproximando a experiencia da formação com a experiência real da produção artística 

contemporânea. 

Segundo o seu encenador, o grupo “Cena Múltipla” tem como objectivo principal 

proporcionar aos jovens que o frequentam a expressão da sua sensibilidade pessoal, 

permitindo-lhes, através da disciplina do corpo, da palavra, da voz, da emoção, da 

forma, do som e da imagem, o acesso à linguagem do espectáculo teatral, tendo em 

vista a concretização de um espectáculo.  

O Teatro e as Expressões Artísticas de uma forma geral são elementos indispensáveis 

para o desenvolvimento pessoal, social e cultural. O trabalho de formação dentro deste 

grupo desenvolve-se através de jogos e exercícios criativos, no sentido da 

experimentação da expressão de sentimentos, pensamentos, emoções; criar histórias, 

representações, personagens ou explorar a imaginação individual da cada um dos seus 

elementos. Essa formação intitulada “Iniciação ao Teatro”, destina-se a participantes 

entre os 9 e os 14 anos e tem a sua continuação no grupo “Cena Múltipla que se destina 

a participantes dos 15 aos 18 anos de idade. 
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O grupo desenvolve ainda iniciativas no campo da formação em expressão dramática 

com a pretensão de fomentar nos habitantes da cidade de Almada o interesse pela 

dramaturgia. Para tal procura utilizar o espaço urbano para a apresentação das suas 

obras estabelecendo o diálogo com o público durante processo de criação das obras, 

promovendo ensaios abertos aonde é estimulada a participação deste a partir de 

experiências de improvisação com recurso à interacção actor/público.  

Através da experimentação do jogo dramático e da utilização de espaços de teatro 

não convencionais, o grupo pretende observar, sentir, pensar, o quotidiano, a cidade, os 

ritmos urbanos e seu relacionamento com a arte. 

1.4  PROCEDIMENTOS  

Nesta subsecção procede-se à descrição das opções tomadas em relação à estrutura 

da investigação teórica tendo em conta as preocupações gerais do campo de 

investigação escolhido.  

Apresenta-se aqui os vários procedimentos seguidos ao logo da investigação e 

formas de observação escolhidas. Assim, para esta investigação foram seguidos os 

seguintes procedimentos:  

a) Identificação teórica (revisão de literatura). 

b) A observação directa e estudo de casos. 

c) Proposta de dinamização de práticas de improvisação colectiva; estudo de 

processos de improvisação a partir da experiência directa. 

Apresenta-se com maior detalhe cada um destes procedimentos: 

1.4.1 Sobre o Enquadramento teórico (revisão de literatura):  

A revisão teórica desenvolveu-se ao longo de todo o tempo desta investigação e foi 

tomando relevo em função dos resultados da observação directa.  

A ideia inicial era a de abordar a improvisação nos vários campos da expressão 

artística foi sendo alterada em função das experiências de improvisação observadas, 

experiências essas que combinavam mais de um meio de expressão artística.  
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Em resultado da observação directa e do encontro de experiências semelhantes 

durante a revisão de literatura, entendeu-se ser importante, nesta apresentação escrita, 

não atribuir um espaço previamente delimitado para a exposição de ideias apenas 

resultantes dessa revisão teórica, optando-se, por vezes, contrapor as informações 

históricas com a aplicação prática efectiva, tanto em relação às experiências observadas 

ao longo do acompanhamento do grupo “Cena Múltipla” como ao longo da formulação 

de processos para aplicação posterior apresentada nos capítulos finais desta tese. 

Assim distribui-se a revisão teórica por três capítulos diferentes. Um primeiro 

capítulo onde se analisa a improvisação utilizada nas expressões artísticas como na 

Música, na dança, na escrita e nas artes visuais, procurando fazer um levantamento 

histórico do recurso à improvisação por esses diversos meios de expressão artística, 

como também analisar alguns dos processos de improvisação por elas utilizados.  

Num segundo capítulo são analisadas algumas possibilidades de combinação 

experimentais de improvisação com recurso a mais de uma expressão artística e, num 

terceiro capítulo, tomando o teatro como um espaço privilegiado para improvisação 

multidisciplinar analisando-se aí as possibilidades combinatórios e os diversos 

processos de conjugação da improvisação para a construção de um discurso artístico 

final de uma peça de teatro.  

O quarto capítulo é dedicado à análise da improvisação como recurso à construção 

de um guião para uma peça de teatro 

1.4.2 Sobre a observação directa e estudo de casos  

Ao longo do percurso de investigação foram realizadas observações práticas de três 

situações diferentes no campo da improvisação: 

1.4.3 Primeira observação prática realizada  

A primeira observação prática realizou-se em Julho de 2011, no Instituto Alemão 

em Lisboa. Um workshop dinamizado pela Granular, dirigido por Rodrigo Pinheiro 

pretendia apresentar uma técnica de improvisação colectiva na música utilizada pelo 

músico John Zorn, um método de improvisação com base num jogo a que este apelidou 

de COBRA. 
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Tendo por base o improviso de John Cage e a intuição de Stockhausen, o 

saxofonista e compositor nova-iorquino John Zorn desenvolveu os seus próprios 

conceitos que descreve, nos seus álbuns, como “um jogo com regras fixas e muito 

específicas, mas pensadas para proporcionar situações musicais democráticas, em que 

os participantes encontram lugar para concretizarem as suas perspectivas pessoais”. 

Apesar de recorrer ao conceito de democracia, o conceito de jogo apresentado rege-se 

por regras bastante apertadas e difíceis de seguir o que acaba por criar soluções 

bastante confusas ao longo da improvisação apesar de se ter observado alguns 

momentos interessantes de colectivo musical.  

Essas regras do jogo giram à volta de um conjunto de palavras/acções que são 

apresentadas de forma aleatória ou coordenadas pelo condutor do grupo e da 

improvisação. Os conjuntos de palavras encontram-se organizadas em seis grupos de 

acções a serem utilizadas pelos músicos para comunicarem entre si e que 

simbolicamente serão representadas por cada músico do grupo, através de gestos com a 

boca, nariz, olhos, orelhas, cabeça ou palma da mão. A cada acção é atribuída um letra 

do alfabeto que é a primeira consoante da palavra que indica a acção sugerida pelo 

condutor do grupo através de cartões de cores diferentes que são levantados por ele 

introduzindo o comando e as alterações da acção. 

1.4.4 Segunda observação prática  

Uma segunda observação com participação, desenvolveu-se durante a frequência do 

workshop, sobre técnicas de “Performance vocal e Improvisação”, dinamizado pela 

professora Maria João Serrão, na Fábrica de Braço de Prata, durante os meses de 

Novembro e Dezembro de 2011, sobre o titulo “VOZ E GRAFISMOS”. 

A primeira sessão consistiu numa comunicação por parte da professora Maria João 

Serrão sobre a relação entre o som e a fisicalidade, utilizando excertos de obras de 

G.Aperghis e entre som e a imagem na obra “An Index of Metals” de Fausto Romitelli. 

Numa segunda sessão foi apresentada uma partitura gráfica feita nos anos 80 por um 

grupo de crianças da classe primária (entre 8-9 anos) de uma escola do ensino público 

nos arredores de Lisboa. A professora Maria João Serrão apresentou ao grupo 

participantes, as regras do jogo que permitem chegar ao registo de grafismos 
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representativos de sons sugeridos pelas crianças e respectiva organização em partitura. 

Seguiu-se uma leitura da mesma pelo grupo. 

A partitura encontrava-se organizada em 3 sistemas para ser lida, na vertical, por 

compassos para a divisão dos tempos e por dinâmicas para a variação de intensidades. 

Este exemplo foi utilizado para exemplificar os procedimentos que se podem ir 

complexificando de forma a chegar-se a regras para a interpretação de uma obra de arte 

visual gráfica, pictórica ou outro tipo de obra, bi ou tri dimensional. 

Este objectivo da apresentação de um método pretendia estimular a progressão de 

processos de ligação entre as artes que interessava aos vários elementos que 

participaram no workshop. 

Na terceira Sessão foi proposta pela professora Maria João Serrão a audição de uma 

obra para soprano solo e fita magnética, do compositor José Lopes e Silva a que 

chamou A VOZ (1980). Esta observação sonora foi acompanhada da observação da 

partitura original podendo verificar que a mesma utilizava diferentes grafismos, uns 

mais tradicionais do que outros para a escrita musical e, ainda, vários espaços em que à 

intérprete eram dados possibilidades de interpretação aleatória, embora condicionada 

pelos tempos impostos pela fita magnética que acompanha a obra, feita anteriormente 

pela mesma intérprete.  

Este processo de escrita musical encontra-se inserido nos princípios da composição 

dita de carácter experimental e que pode considerar-se como exemplo de obra aberta. 

Além disso, utiliza procedimentos de sobreposição de sons gravados com os sons ao 

vivo, por vezes em diálogo outras vezes em simultâneo, parafraseando sinais e sons 

difundidos sem que a fonte sonora seja visível para o auditor, processo que a música 

electrónica tem desenvolvido desde há mais de meio século. 

Na quarta sessão foram distribuídas pelos participantes cópias da obra “The Magic 

of Music” do compositor holandês Ton de Leeuw, tomando como exercício do grupo a 

interpretação, a partir dos princípios da escrita que foram abordados dentro do contexto 

da obra analisada, sendo eles: As alternâncias entre o canto de conjunto e solos de 

recitação entoada; Espaços de interpretação aleatória e interdependência de tempos. 
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A participação neste workshop permitiu a determinação mais exacta da metodologia 

de investigação a seguir no decurso restante da mesma. Foi assim determinado seguir 

uma metodologia de investigação em que se aborda, primeiramente, a improvisação nas 

artes performativas: música, dança e teatro. Sendo elas expressões artísticas em que o 

factor tempo é predominante, dependendo da interacção do público e em que os jogos 

de improvisação que utilizam partem de premissas semelhantes.  

Como segundo espaço de investigação são também consideradas as expressões 

artísticas visuais, como o desenho, a pintura e a fotografia. Estas, não sendo artes que 

dependam, directamente, da acção performativa podem proporcionar ricos e 

importantes contributos ao estímulo da improvisação colectiva. A representação gráfica 

encontra-se presente em todas as notações musicais tais como nos códigos de 

representação dos movimentos na expressão artísticas, sendo hoje utilizada tanto na 

dança como no teatro contemporâneo. Um complemento essencial da cenografia. 

Assim sendo, apesar da improvisação nas artes visuais não se produzir da mesma 

forma que a improvisação nas artes performativas, pode ela mesma, ser um indutor 

pertinente dessa improvisação, sendo capaz de produzir discursos diversos 

imprevisíveis. 

Também no discurso performativo multimédia, o uso das artes visuais, 

nomeadamente a utilização da captação videográfica em tempo real ou da programação 

gráfica computorizada constituem elementos extremamente válidos e catalisadores de 

discursos imprevisíveis e inovadores. Assim, pretende-se dar relevo, nesta 

investigação, à introdução destes processos visuais de exploração e indução à 

improvisação colectiva. 

1.4.4.1 Terceira observação prática e estudo de caso 

A terceira observação prática que serviu de fundo ao desenvolvimento desta 

investigação desenrolou-se durante os meses de Novembro 2011 e Junho de 2013, no 

acompanhamento de diversas sessões preparatórias e ensaios do grupo de teatro “Cena 

Múltipla”. A equipa formadora deste grupo é constituída por Francis Seleck (expressão 

dramática), Catarina Pé Curto (cenário e figurinos), e Pedro d’Orey (voz). 
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O grupo desenvolve actividades tendo como principal objectivo apresentar uma peça 

anual durante o período de maior actividade artística no Concelho de Almada, durante 

os meses de Junho e Julho. Os elementos que constituem o grupo de jovens vão 

mudando de ano lectivo para ano lectivo, embora alguns deles acompanhem o grupo 

por mais de um ano. As sessões dinamizadas pelo encenador são realizadas aos fim-de-

semana e finais de tarde, durante o tempo livre dos jovens. 

O primeiro contacto com este grupo de teatro foi feito através de alguns jovens que 

estudavam na Escola Secundaria Emídio Navarro, em Almada, que sendo alunos de 

Artes quiseram alargar os seus conhecimentos experimentando a expressão artística do 

teatro como sua opção de tempos livres. Foi através do convite destes alunos para 

assistir aos ensaios do grupo e suas posteriores apresentações públicas que surgiu a 

vontade de investigar a questão da improvisação em arte.  

Os vários elementos do grupo participam activamente nas sessões, não só no papel 

de participantes nas improvisações como na observação da prestação dos seus colegas, 

formulando ideias e ajudando à construção do discurso. 

As relações de aprendizagem e de trabalho colectivo partem de uma base de 

colaboração democrática aonde cada contributo é discutido, experimentado e 

valorizado, contribuindo para a evolução da construção de um discurso cénico que não 

se limita à simples interpretação cénica mas que possui um forte elemento estético 

audiovisual. 

A relação entre o encenador/professor e seus actores/aprendizes revelou-se, ao longo 

das observações, como sendo interdependente, pois ambas as partes contribuem para a 

construção de um discurso final fabricado a partir das várias experiências individuais e 

colectivas, dos momentos de improvisação e da troca de ideias e diálogo presentes em 

todas as sessões. 

1.4.5 Sobre a proposta de dinamização de práticas de improvisação colectiva  

No seguimento das duas fases anteriores da investigação e em resultado da análise 

de dados recolhidos entendeu-se ser importante apresentar algumas considerações que 

conduzissem a uma proposta futura de dinamização de trabalho artístico 

interdisciplinar. A proposta toma por base os resultados desta investigação aliados à 
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intenção de encontrar espaços físicos destinados à formação de jovens e também de 

futuros formadores abertos à prática de trabalho colectivo multidisciplinar.  
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CAPÍTULO 2 

2 Enquadramento Teórico. 

2.1 DEFINIÇÕES SOBRE A IMPROVISAÇÃO  

Uma definição simples do que é a improvisação artística é de que é a simultaneidade 

dos processos de concepção e dos de desempenho, na construção de uma obra artística 

(Dean, 1989; Dean, 1992). Mas pode ser um importante objectivo da improvisação, 

quebrar com as restrições anteriores, incluindo as das suas definições.  

A improvisação não é um discreto conceito singular e a sua descrição vai mudando 

com o tempo. A simples definição, portanto, precisará uma elaboração considerável, e 

isso encontrou-se entre os objectivos desta investigação, expostos no ponto seguinte 

deste capítulo. Procurou-se assim debruçar-se, em primeira mão, sobre o conceito e 

importância que a improvisação pode ter para além da artes do espectáculo ou trabalho 

artístico que se desenrola na presença de um público.  

A improvisação pode ocorrer num espaço privado ou num espaço público. A 

improvisação privada pode resultar num trabalho ligado a um único objecto ou 

objectivo "fixo" a ser vista num contexto de não desempenho (por exemplo, uma 

pintura), ou pode resultar num evento que é "fixo" para o desempenho (por exemplo, 

algumas peças teatro ou filmes). Um dos objectivos desta investigação foi o de dissecar 

e dar ênfase aos processos e técnicas de improvisação num contexto multidisciplinar. 

Como argumento principal salienta-se o facto de a improvisação ter tido grande 

importância para a valorização das artes contemporâneas, particularmente por causa do 

seu potencial para desenvolver novas formas (muitas vezes por quebra de definições). 

Isso não significa que as obras dela resultantes tenham sido, necessariamente, 

formalistas, mas que foi relevante a utilização da improvisação na exploração da 

relação entre processo criativo, estrutura e conteúdo.  

Algumas das estruturas que surgem através da improvisação permaneceram 

improvisadas, enquanto outras tornam-se a base dos processos de composição. Alguns 

improvisadores têm reagido por vezes contra conceitos "fechados" de formas de 
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composição. Tais reacções são muitas vezes consideradas parte da formação de uma 

vanguarda ou formas de arte experimental tendo a improvisação, consequentemente 

contribuído para o desenvolvimento dessas vanguardas. 

Outro argumento que se entende ser importante também realçar é a ideia de que a 

improvisação oferece mais espaço aos artistas do que o podem ter em formas 

compostas. Esta alteração permite a relação público compositor / performance / público 

(Hazel, Smith e Dean, 1997).  

A improvisação também fornece ferramentas de colaboração entre várias pessoas, 

tais como criadores, produtores artísticos e ou relacionamento das audiência com os 

participantes. A improvisação pode ainda permitir a rotura com a separação da 

audiência/criador que existe, principalmente, na sociedade ocidental e que é um pouco 

menos patente noutras sociedades. O recurso a novas tecnologias e a processos 

iterativos de comunicação poderá facilitar, igualmente essa interacção. Mas a 

improvisação tem, ainda, importante relevância em espaços para além do das artes 

como, por exemplo, na educação e na psicoterapia.  

A improvisação não tem só importância no incentivo à colaboração do público com 

os artistas, mas também é importante na colaboração entre os artistas. Nalgumas esferas 

artísticas, como a da composição musical, a colaboração entre os criadores tem sido 

bastante incomum e tem tido, talvez, pouco sucesso. Isto pode ser, por causa da falta de 

experiência de trabalho colaborativo, ou pode também reflectir dificuldades 

particulares desses trabalhos, relativamente a pontos de vista estéticos "fixos" dos 

participantes, e à hesitação em moldar esses pontos de vistas à colaboração dos outros. 

A colaboração entre os artistas que trabalham em diferentes formas de expressão 

artística, pode superar esses problemas, e a improvisação tem sido, muitas vezes, um 

meio de o conseguir. Também é essa a visão que se partilha nesta investigação: a de 

que a improvisação é um processo que deve ser mais amplamente utilizado como 

conceito fundamental e que na verdade, a análise deste processo criativo é, de uma 

forma geral, negligenciado nos estudos de obras artísticas.  

A discussão sobre improvisação pode ser bastante útil na maneira de caracterizar 

certos tipos de processo criativo e a equilibrar as ideias de controle e falta de controle, 
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sem recorrer a pontos de vista mais ingénuos como os da espontaneidade ou da 

composição absoluta. No entanto, a improvisação e os processos criativos mais amplos 

da qual faz parte, nunca são descontextualizados de conceitos livres de valor. O termo 

improvisação tem sido usado em momentos diferentes para apoiar uma série de valores 

artísticos e culturais, embora o acto de improvisar tenha sido muitas vezes realizado por 

pessoas que não descrevem as suas acções como sendo resultantes da improvisação.  

Pretende-se igualmente, ao longo da exposição sobre investigação realizada, mostrar 

como as ideias sobre a improvisação têm vindo a mudar ao longo do tempo, tendo sido 

elas afectadas por diferentes movimentos artísticos e situações culturais diversas. Para 

tal, serão referenciados, ao longo da exposição teórica, alguns artistas que são 

identificados como improvisadores ou cujas técnicas nos parecem estar ligadas às do 

improviso. 

É um facto que tem havido algum preconceito contra improvisação. Promotores de 

eventos artísticos, muitas vezes identificam a improvisação como sendo uma forma de 

a arte não viável e experimental. Da mesma forma, há uma tendência entre os críticos e 

na comunidade académica em geral para desvalorizar este tipo de obras porque, no que 

conta à improvisação, esses trabalhos artísticos dela resultantes, não serem fixos ou 

reprodutíveis (Hazel, Smith e Dean, 1997). Os críticos, muitas vezes, presumem que 

tais eventos são preparações incompletas para um desempenho a desenvolver 

posteriormente, não dando valor à natureza bastante distinta do trabalho na 

improvisação. Esta presunção, por vezes enganosa, tem sido amplamente discutida, por 

exemplo, em Marowitz (1978).  

Outro problema ligado à improvisação sobre o qual os críticos se mostram relutantes 

no que consta à sua valorização, é de que, muitas vezes, ela não possui um roteiro, uma 

notação ou pontuação, que se possa tornar facilmente objecto de análise crítica (Hazel, 

Smith e Dean, 1997). Mesmo nos casos em existe um texto escrito este encontra-se 

incompleto funcionando como pontuação de base para a improvisação ou como 

transcrição provisória.  
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2.1.1 O que é improvisação? 

Mas o que é exactamente a improvisação? Em princípio, é uma coincidência entre 
a produção e a transição de um texto - o texto é composto dentro da performance, em 
oposição àqueles que são compostos para o desempenho. Na verdade, as 
improvisações nunca são totais: para o improvisador, o texto, produzido no local é tão 
em virtude de normas cultura como é o peso de tais normas até mesmo das regras 
preestabelecidas. Que constrangimentos podem resultar a partir deles? (Zumthor, 
1990 p. 181)  

Nenhuma definição de improvisação poderá ser considerada satisfatória, porque 

existem muitos tipos diferentes de improvisação. Além disso, não existe oposição 

absoluta entre improvisação e composição, apenas um esforço criativo sucessivo de 

improvisação pura para completar a composição. Embora o termo composição seja 

particularmente usada em relação à música, ele é aplicável a todos os tipos de trabalho 

artístico. Todas as improvisações têm em comum o facto de serem um tipo particular 

de processo que requer habilidade e prática. Isso é muitas vezes obscurecido nas 

discussões que sugerem que a improvisação é uma sequência de eventos despreparados 

e totalmente espontâneos. 

Entende-se assim que para discutir adequadamente a influência e o papel da 

improvisação nas artes, será necessário primeiro a defini-la de uma forma útil e mais 

específica. 

A maioria das declarações sobre improvisação sublinha a sua exploração do 

momento presente, a emoção concomitante e a fluidez que isso gera. Os 

improvisadores raramente iniciam as suas improvisações com a consciência detalhada 

do que vai acontecer. Em muitos casos esforçam-se activamente para que o evento seja 

uma narrativa tanto para eles, como para o público, mesmo em níveis fundamentais do 

discurso. O improvisador encontra-se envolvido com o processo de mudança, em vez 

da permanência, apesar de nalgumas tradições, a improvisação procure conservar 

algumas convenções centrais. A improvisação, preocupa-se com os processos em vez 

dos produtos e é mais social do que solista (Hazel, Smith e Dean, 1997).  

Segundo Elizabeth Hallam, e Tim Ingold (2007), a improvisação é geradora, no 

sentido em que dá origem às formas fenomenais de cultura vividas por aqueles que 

vivem pelos seus padrões ou de acordo com eles. É igualmente relacional, na medida 
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em que está continuamente sintonizada e receptiva em relação ao desempenho dos 

outros. E ainda, possui significado temporal que não pode ser fechado num instante, ou 

mesmo de uma série de instantes, mas encarna uma certa duração. Finalmente, a 

improvisação está directamente ligada à nossa forma de trabalhar, não só na condução 

normal de nossas vidas quotidianas, mas também nas reflexões estudadas sobre essas 

vidas nos campos da literatura, arte e ciência. 

Porque a improvisação é geradora, não está condicionada a acórdãos de novidade 

das formas que ela produz. Uma vez que é relacional, não coloca o indivíduo contra a 

natureza ou a sociedade. Porque ela é temporal, é inerente à propulsão da vida, em vez 

de ser quebrada como um novo presente, de um passado que já acabou. E uma vez que 

é um processo de trabalho, a criatividade das nossas reflexões imaginativas é 

inseparável nos nossos compromissos premonitórios com os materiais que nos rodeiam 

(Hallam, Elizabeth , Ingold, Tim, 2007). 

... Improvisação, a habilidade de usar os corpos, o espaço, todos os recursos 
humanos, para gerar uma expressão coerente física de uma ideia, de uma situação, de 
um personagem (até mesmo, talvez, um texto), para fazer isso de forma espontânea, em 
resposta aos estímulos imediatos do meio ambiente e para fazê-lo de imprevisto: como 
se tomado de surpresa e sem preconceitos. (Frosst e Yarrow, 1990, pp. 16 -17) 

Na sua forma mais pura, a improvisação envolve a concepção e o desempenho em 

simultâneo de uma obra de arte. Essa improvisação é um desempenho público que 

ocorre sem qualquer pontuação pré-escrita ou script. É a natureza da improvisação o de 

que será sempre diferente do último momento de improvisação que lhe precedeu.  

Improvisação pura, portanto, ocorre na intersecção do desempenho e da criatividade, 

gerando daí duas consequências:  

1) ela tem lugar dentro de um prazo definido.  

2) ocorre de forma contínua ao longo do tempo, não envolvendo revisão.  

O improvisador faz uma sucessão de escolhas na sua interpretação, escolhas essas 

que não podem ser apagadas. Assim, tudo se faz dentro da execução indo sendo 

incorporado ao conjunto. Isto envolve uma atenção para o momento presente, para que 

a criatividade seja uma resposta para o aqui e o agora, embora as escolhas feitas pelo 

improvisador sejam, inevitavelmente, influenciadas pela experiência passada do 
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improvisar. É por causa destas escolhas, escolhas essas que são diferentes em cada 

actuação, que não há duas improvisações iguais. 

As improvisações podem ter lugar em tempo simbólico (por exemplo, uma 

improvisação repetitiva poderia implicar a sua continuidade permanente alterando a sua 

rescisão), mas isso não é comum. A improvisação pura, ocupa portanto, um único tipo 

de desempenho num tempo que poderíamos chamar de “tempo de improvisação". Esta 

ocorre em tempo real e, é normal que reconheça o conceito de período de tempo 

determinado (por exemplo, os músicos ou actores costumam parar o seu desempenho 

pré estabelecido, dando inicio a um período destinado à improvisação, dando 

continuidade à narrativa construída após o período de improvisação). Mas, dentro deste 

limite de tempo, os executores podem gerar vários pedaços improvisados de diferentes 

comprimentos. O comprimento exacto da peça é geradora da consequência estrutural da 

própria improvisação. 

A improvisação pode ser a solo, mas é bastante mais comum envolver outros 

artistas. A natureza pública da improvisação significa que esta pode ser influenciada 

pelo público e, toda a improvisação tem lugar dentro do seu ambiente e recursos que 

lhe podem ser incorporados. 

Será necessário, também, deixar claro nesta exposição que no desempenho nem tudo 

é improvisação, mas os dois têm muito em comum, e que a situação de desempenho é 

aquela em que a improvisação no seu "mais puro" sentido pode ter lugar.  

Para ilustrar as semelhanças: a maioria das performances envolvem variação, por 

exemplo, de alguns elementos da interpretação, da dinâmica e velocidade, do fraseado 

na música ou da entrega de linhas e gestos de acompanhamento no teatro, para a 

construção de um desempenho subsequente ao vivo, que já não é improvisado. Ou 

então, para produzir um trabalho gravado como uma música pop techno.  

As performances improvisadas que acontecem para os efeitos de uma gravação 

prévia de som, para um filme ou vídeo, podem ocorrer sem audiência, no entanto estas 

são um caso especial. Elas envolvem improvisação pura, mas não permitem a 

possibilidade de interacção com o público. Noutros aspectos, no entanto, nesses casos, 

a câmara, num certo grau, substitui o público. 
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O grupo “Cenas de areia”, utiliza a improvisação como base para construção do 

texto narrativo ou para construção do discurso visual. O seu encenador, Fancis Seleck, 

recorre a metáforas e a jogos de interacção que estimulam os processos de 

improvisação do grupo quer a pares como com o total de participantes do grupo. Esses 

momentos de improvisação vão-se articulando com a narrativa base da peça teatral que 

vão construindo, mas muitas vezes são modificados durante as actuações públicas 

aonde a narrativa composta abre lugar a momentos temporais de improvisação. 

2.1.2 Relação entre a criatividade, a oralidade, o texto e a improvisação  

A ideia de improvisação está relacionada com a da criatividade como processo de 

trabalho. Essa ideia de criatividade como processo inclui o de chegar à obra de arte 

através de um processo exploratório, em vez de trabalhar para um objectivo pré-

concebido. Entregar-se ao processo em si, preparando-se para se abrir à criatividade, ao 

desconhecido como processo e, também, permitindo à obra de arte tornar-se auto-

geradora como, por exemplo, o modo com que as palavras poderão sugerir outras 

palavras através do seu som ou do sentido (Belgrad,1999). A criatividade como 

processo não é idêntica ao improviso, pois pode envolver trabalho prévio, revisão e 

descontinuidade, mas tem relação directa com ela. Albert Rothenberg afirma que é 

usual para a maioria dos escritores encontrar o significado de um poema ao escrevê-lo, 

embora também, argumenta ele, os artistas em grande parte desconhecem a natureza de 

seu processo criativo (Rothenberg. 1990) .  

Para Rothenherg, a criatividade é "a produção de algo que é novo e verdadeiramente 

valioso!" (Rothenberg. 1990); ele distingue também os processos criativos de 

pensamento "Janusiano" e os de pensamento "homospatial", processos criativos que são 

bastante pertinentes à improvisação. O processo Janusiano envolve a geração de 

opostos simultâneos: alguns autores como por exemplo, Rothenberg, (1990) e 

Weisberg (1993) recolocaram depois de Freud a ideia da relação entre os processos 

inconscientes e conscientes. Teóricos anteriores tendem a enfatizar o papel 

desempenhado pelo inconsciente no trabalho criativo, e a improvisação como um meio 

de acesso ao inconsciente.  
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No entanto, a forma como Rothenberg refere isso tende a sugerir que o trabalho 

criativo é sempre o resultado de características pré-existentes, enquanto que "uma 

definição significativa de criatividade deve incluir a ideia de que os seres humanos 

produzem ideias verdadeiramente novas, (Rothenberg, 1990, p. 52). Para ele, a noção 

de inconsciente em grande parte passiva não poderia explicar a forma artística, embora 

possa ser parte do trabalho artístico. Essa visão pode ser útil para ajudar a apreciar a 

improvisação como um procedimento amplamente consciente, que pode também, por 

causa da velocidade e falta de revisão, aceder às ideias do inconsciente. Este acesso a 

elementos inconscientes corresponde a um processo de prolongamento do Eu para lá da 

consciência de si próprio, o que se encontra implícito em abordagens de muitos 

improvisadores.  

As mudanças na improvisação em diferentes períodos das artes são um aspecto 

difícil de investigar tendo-se encontrado pouca documentação sobre essa questão. Um 

estudo bastante recente de Robin Moore (Moore, 1992) tenta resolver o "declínio da 

improvisação na música ocidental", sucedido durante o século XIX e início do século 

XX. Moore cita que em algumas tradições de improvisação (como o da música persa) 

os improvisadores que desafiam convenções podem ser castigados pelos seus pares que 

desejam evitar a mudança. O decurso de tal resposta é comum ao Ocidente, como 

quando, por exemplo, Ornette Coleman apareceu pela primeira vez em Nova York, no 

final de 1950, e foi recebido com desprezo por causa de seu estilo inovador. Como 

Mike Snow aponta (Snow, 1994), a aceitação do novo jazz de Coleman e de Cecil 

Taylor foi imediata pelos pintores da época (incluindo alguns dos expressionistas 

abstractos), mas de forma bastante relutante por muitos músicos da sua época.  

Visto que a improvisação tende a ocorrer em formas de expressão não escritas, está 

também ligada à oralidade e geralmente é mais frequente em culturas de tradição oral. 

A alfabetização produziu uma dependência das formas de escrita e da noção de um 

texto fixo (Ong, 1982).  

Numa cultura oral, por contraste, nenhuma versão narrativa existe de forma 

totalmente fixa e cada revelador dessa mesma narrativa será adaptado para responder a 

uma situação específica. "Na tradição oral, existem tantas variantes menores de um 

mito como há repetições do mesmo, e o número de repetições pode ser aumentada 
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indefinidamente" (Ong, 1982, p. 42). Também é importante o aspecto mais público da 

oralidade: "oralidade primária promove estruturas de personalidade que de certa forma 

são mais comuns à exteriorização e menos ao introspectivo (Ong, 1982). Actualmente é 

impossível voltar a um estado de oralidade primária (que precedeu o da expressão 

escrita), contudo, os improvisadores exploraram muitas vezes tanto a oralidade como a 

expressão escrita, por exemplo, por meio de um referente textual para a sua 

improvisação ou gravando a sua improvisação em texto posterior. Mas a oralidade não 

tem sido uniformemente estimada na nossa cultura actual de alfabetizados. Conforme 

Ong argumenta, a sobrevalorização da expressão escrita tende a subestimar a oralidade, 

podendo isso contribuir para a subestimação da improvisação (aspecto que se 

desenvolverá mais à frente nesta exposição). 

No entanto, a improvisação, mercê das teorias como as de Jacques Derrida, Roland 

Barthes e Michel Foucault pode ser vista a uma nova luz no que respeita ao desafiar da 

noção do criador como foco único e imediato do sentido (Derrida, 1972; Barthes, 1977; 

Rabinow, 1984). A ênfase da improvisação na colaboração, ou na projecção de 

múltiplos Eus, questiona radicalmente as noções tradicionais de subjectividade. A 

colaboração, por exemplo, envolve a fusão do eu com o outro, de modo que possa ser 

impossível dizer quem fez o quê, e quanto mais perto os colaboradores trabalham uns 

dos outros, mais as suas contribuições serão assimiladas (Smith, 1988). Da mesma 

forma, o re-situar do conceito de Barthes de "morte do autor" e o questionamento de 

Derrida sobre o envolvimento metafísico da presença, leva geralmente ao 

questionamento da ideia do artista como a origem do significado. Pelo contrário, o 

artista é o local em que os sistemas de significado se cruzam (Hazel, Smith e Dean, 

1997). Isto ajuda a compreender que a fonte de uma improvisação não é apenas a 

personalidade do criador: a personalidade é uma construção artificial e em grande parte 

social. Para além disso exige ainda o questionamento se poderá haver tal coisa como os 

actos completamente espontâneas. 

2.1.3 Teorias de improvisação, metodologias base e suas implicações 
sociopolíticas  

Nas considerações expostas anteriormente tentou-se mostrar o quão complexo é a 

estrutura da improvisação. No entanto, muitos outros factores importantes são 
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relevantes quando se tenta debruçar sobre as teorias da improvisação; tais como os 

significados psicológico, sociológico e político da improvisação. 

Os processos lógicos, irracionais e intuitivos são provavelmente componentes 

necessários da mente humana. Propõe-se assim, que a sua interacção produz, nas 

actividades da vida, uma infinidade de possibilidades, e de entre elas, inevitavelmente, 

algumas poderão ser qualificadas como improvisação. Este argumento é próximo ao da 

interacção do consciente e do inconsciente, já referido acima.  

O desenvolvimento de um conceito separado de "improvisação" é, evidentemente, o 

resultado de uma convergência social no discurso linguístico. Uma vez reconhecida, tal 

convergência pode melhorar o desenvolvimento do fenómeno da improvisação em si 

mesmo. Um dos objectivos desta pesquisa prendeu-se com o entendimento de como a 

improvisação artística cria e projecta os seus produtos, apontando-se aqui para as 

dificuldades da compreensão puramente psicológica dessas questões. Na secção acima, 

procurou-se categorizar procedimentos que envolvem improvisação. Mas a questão 

aqui prende-se ainda com a explicação do que acontece durante a improvisação: 

quando é que o participante dita o fluxo do evento?  

Para além do treino e da experiência, será importante, igualmente, ter em conta a 

mentalidade do intérprete ou intérpretes no momento da performance (e note-se que se 

optou pela palavra performance aqui sem a implicação de desempenho em público).  

A improvisação, nalguns dos seus aspectos, oferece modos que cada um pode 

estender para além de si mesmo, como já foi mencionado acima e, tal como Frost e 

Yarrow argumentam, que “sob a influência da auto improvisação”, cada um pode 

assim, começar a revelar-se, isto é: a libertar-se tanto a nível psicológico como a nível 

semiótico. Estes autores indicam que a improvisação também permite ao artista "a 

aquisição de um potencial extra-sinal" alargando assim as linguagens que lhe estão 

disponíveis (Frost e Yarrow, 1990, p. 161). Entretanto, não se pode supor que o artista 

o pretenda sempre "alargar" para si mesmo, ou para o mundo em geral, ou que este seja 

o único factor. 

A noção de auto-extensão, especialmente em improvisações que envolvem mais do 

que uma pessoa, tende a ser modificada pela da interacção do grupo. Pressionando e 
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sugerindo o fluxo é dirigido através do reconhecimento e da utilização de pontos de 

transição estabelecidas em tempo real durante a performance (Sloboda, 1988). Neste 

ponto de vista, um grupo de improvisação reúne vários pontos sucessivos ao fazer 

mudanças claras na natureza da sua improvisação. 

Teorias baseadas na criatividade da improvisação (já mencionadas anteriormente), 

seguem as ideias de Philip Johnson-Laird e de outros teóricos. Outras teorias, essas 

generativas e computacionais indicam que o desenvolvimento de improvisações 

individuais podem estabelecer em cada conexão, um campo de gramática, sintaxe e 

semiótica singular, (Dean e Smith, 1991; Dean, 1992). A sua mútua interacção pode ser 

a base de fluxo do trabalho em grupo. Neste caso, a troca e interacção dos campos 

semióticos entre os vários improvisadores é um processo gradual e contínuo, não sendo 

normalmente caracterizado por pontos de transição. 

Existe ainda um amplo e vasto leque de teorias sociológicas e antropológicas sobre 

improvisação que lidam com a improvisação nas diferentes formas de arte. 

No entanto, os críticos dessas áreas específicas tentam abordar a relevância da 

improvisação para além do seu nível puramente técnico. Discutindo teatro em 

particular, Anthony Frost e Ralph Yarrow vêem a improvisação como uma forma 

ordenada, progressiva e flexível de cada um se relacionar com o mundo: 

O hábito é o grande inimigo da evolução. É o tipo de coisa que acontece na 
improvisação semelhante aos processos, pelo qual, por exemplo, uma estrutura 
biológica evolui para novos níveis de ordem? Isso pode muito bem ser, para a 
improvisação a razão da ordem, e da adaptação, e a verdade de responder à evolução 
das circunstâncias, e ainda sobre a geração de significado a partir de 
contextualização de acidentes. Trata-se de aproveitar a falha, e sobre tudo o não se 
importar com o fracasso. Trata-se de tentar de novo, e da apreciação do processo, sem 
esforço para obter um resultado conhecido. É sobre a criação. (Frost e Yarrow, 1990, 
p. 3). 

Para Nachmanovitch, quando os erros ocorrem, os artistas improvisadores, não 

procuram achar logo as causas nem identificar os responsáveis, mas tratá-los de forma 

impessoal e considerá-los inerentes ao processo. Desta forma, o improvisador deve 

estar habilitado a correr riscos e cometer erros diante de sua plateia, precisando de estar 

consciente de que os eventuais erros que poderá cometer poderão ser oportunidades de 

acrescentar novas informações à produção de novos conteúdos (Nachmanovitch 1993). 
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Para ele, erros e acidentes acontecidos durante a improvisação, oferecem ao 

executante oportunidades imprevistas que são em si mesmas fontes frescas de 

inspiração. Com eles, aprende-se a considerar os obstáculos como sendo possibilidades 

a serem aproveitadas e exploradas. 

Segundo Nachmanovitch a aprendizagem como processo envolve a descoberta, a 

retenção de informações e, o próprio processo de improvisação é constituído por um 

conjunto de acções que permitem posteriormente a avaliação de resultados, ambos 

caracterizados por um processo contínuo de tentativa/erro.  

 Conforme vão desenvolvendo a sua destreza profissional e de vida em busca de 

uma maior clareza e individualização, os seres humanos vão aprendendo a reconhecer 

esses acidentes essenciais podendo assim usar os erros que cometem, os acidentes do 

destino, transformando essas fraquezas em vantagens (Nachmanovitch 1993). Muitas 

vezes, o processo de criação em que cada um se encontra envolvido toma um novo 

rumo devido aos contratempos e frustrações inerentes à vida. Assim, quando se lida 

com instrumentos, gravadores, projectores, computadores, sistemas de luz e de som, 

quase sempre ocorrem as inevitáveis avarias e contratempos antes de uma actuação em 

público. Ou é o artista que fica doente, ou um assistente indispensável que resolve 

desaparecer na última hora, ou o material indispensável que deixa de funcionar. Muitas 

vezes, é desses acidentes que surgem as soluções mais engenhosas e até mesmo 

improvisações muito criativas. 

Para Nachmanovitch (1993) a importância da aceitação do erro permite reestruturar 

os bloqueios criativos e virá-los do avesso, transformando o pecado da acção ou 

omissão, na semente da nossa melhor obra. Nachmanovitch aponta o facto de que o 

cristianismo refere-a como felix culpa, ou seja, o pecado afortunado. As partes mais 

problemáticas do trabalho artístico, as mais desconcertantes ou frustrantes, são na 

verdade uma ampliação dos seus limites. Só se podem perceber essas oportunidades se 

formos capaz de abandonar os preconceitos e a presunção (Nachmanovitch 1993).  

Assim, a improvisação pode ter implicações tanto para o auto-desenvolvimento 

como para a organização social, e o processo de improvisação tem sido muitas vezes 

dirigido contra o controle social das expressões artísticas. Este argumento possui, no 
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entanto lacunas entre teoria e prática, pois em certos meios de improvisação existem 

sempre "mainstream alternativos" para os improvisadores. Este é particularmente o 

caso do jazz, aonde alguns improvisadores e críticos se esforçam para preservar as 

convenções, e até mesmo para reprimir aqueles que desejam romper com elas (Dean, 

1992; Berliner, 1994). É igualmente necessário fazer a distinção entre o processo e os 

seus produtos. O objecto de uma improvisação pode ser de qualquer tipo. Eles podem 

ser conservadores, e em certos contextos musicais, por exemplo, podem ser 

suficientemente abstractos para que neles não sejam objectivamente perceptíveis 

quaisquer conteúdos políticos. 

No entanto, parece haver um consenso geral entre os críticos de que a improvisação 

é intrinsecamente anti-hegemónica. Frost e Yarrow argumentam, por exemplo, o 

seguinte: 

Não há nada de esquerda ou de direita sobre improvisação em si, mas ela é um 
desafio aos pressupostos culturais dominantes sobre o que é "a base da arte do actor", 
atacando as noções recebidas de "artista", a adopção do improv como um método de 
criação joga e torna-se um ato político em si mesmo. Ele tira a ênfase do escritor 
individual, e os privilégios do ensemble criativo - o workshop, possui todas as 
conotações de artesanato e habilidades da classe trabalhadora. (Frost e Yarrow, 1990, 
p. 148). 

 

2.1.4 O domínio da improvisação 

Segundo Stephen Nachmanovitch (1993) “quando se fala de improvisação, a 

tendência é pensar numa forma livre de fazer música, teatro ou dança; mas, além desses 

próprios encantos, essas formas de arte são uma porta para uma experiência total na 

vida quotidiana”.  William Black diz-nos que “Aquele que se prende de alegria destrói 

as asas do viver; mas aquele que beija a alegria durante o voo vive um eterno 

amanhecer”(William Blake, apud Nachmanovitch 1993).  

Estas duas opiniões, reforçam o coceito de que todos nós somos improvisadores e a 

fala é o exemplo mais comum de improvisação. Quando falamos e ouvimos, estamos a 

recorrer constantemente a um conjunto de blocos (o vocabulário) e a regras que 

combinamos (a gramática). Esses blocos e regras são-nos oferecidos pela nossa cultura. 

Mas o que resulta deles, as frases que construímos com eles, talvez nunca tenham sido 
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ditas antes e nem venham a ser ditas depois. A actividade da criação instantânea é tão 

normal para nós quanto a respiração, quando seguimos o fluir do tempo e o desdobrar 

da nossa consciência, um itinerário predeterminado ou uma receita. 

Na criação da obra de arte, há dois momentos distintos: o momento da intuição, em 

que a percepção de beleza ou verdade chega ao artista, e a luta, geralmente difícil, para 

manter a inspiração durante tempo suficiente de forma a transportá-la para o papel ou 

para a tela, para o filme ou para a pedra (Nachmanovitch, 1993). Um artista pode ter 

um momento interior em que se lhe é revelado o nascimento, o significado e o 

propósito de uma nova obra, mas talvez possa levar anos para a conseguir realizar. 

Durante esse tempo, entre esses dois momentos, ele vai precisar de comer, de viver, de 

ganhar dinheiro, de sofrer, de passar tempo com os amigos ou filhos, fazer aquilo que 

todos os seres humanos fazem durante o decurso das suas vidas. 

Na música, na dança ou no teatro, existe ainda, para além do(s) momentos da 

inspiração e o do tempo para a concretização da obra, existe ainda um terceiro que é o 

momento da apresentação da obra ao público. Esta condição pode levar uma música ou 

uma peça de teatro a só ser executada publicamente, após a morte do seu autor ou 

compositor. 

Na improvisação, no entanto, a intuição, a estruturação técnica, a criação e a 

exibição artística perante uma plateia ocorrem, simultaneamente, num único momento, 

em que se fundem a memória e a intenção ligadas entre o passado e o futuro e a 

intuição ligada ao presente. 

Esta investigação procura assim justificar a importância da improvisação para a 

aprendizagem das práticas artísticas, frente às novas demandas da vida actual.  

Sob o ponto de vista da improvisação, o tempo determina não só a necessidade 

como também determina a duração da mesma. Quando se improvisa em conjunto, um 

aspecto essencial para o improvisador é o chamado timing, ou seja, uma afiada 

concentração no tempo, regulação e controle de velocidade, tempo e ritmo, para que 

seja efectiva a escolha dos momentos adequados e realização de determinadas acções 

ou improvisos. Para isso, é também a necessária a habilidade da recepção, o que quer 
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dizer, uma aguçada percepção e sensibilidade das acções que ocorrem durante esses 

períodos de tempo (Meyer, 2004). 

Ao contrário da falsa crença de que a improvisação parte de elementos livres, sem 

articulação, totalmente espontâneos e sem nenhum planeamento, a improvisação no 

teatro, na dança ou na música, exige muito estudo e aprendizagem por parte dos artistas 

(Barrett, 1998). 

Sendo assim, será necessário exercitar competências na improvisação e ainda a 

capacidade de usar o tempo e recursos de forma a conseguir tirar vantagem do 

inesperado e do não planeado. Esse controlo da imprevisibilidade do tempo presente é, 

igualmente, importante nas novas práticas de ensino ou no treino performativo de 

forma a construir competências e aperfeiçoar o seu desempenho e colaboração com o 

grupo. 

Os improvisadores, tanto no teatro, como na música, ou na dança, não ensaiam, 

porque, claro, não há nada de "re-ouvir", eles juntam-se para treinar em conjunto 

(Nachmanovitch, 1993). Nessas sessões são combinados jogos a serem utilizados para 

melhorar a resposta e a revisão das sessões de forma a aperfeiçoar o desempenho e 

colaboração dos intervenientes, tal como no desporto os atletas envolvem-se no treino e 

prática rigorosa mesmo que não possam prever o que vai acontecer na sua performance 

competitiva. 

Sendo a acção da improvisação predominantemente executada no momento presente 

e baseada muito pouco no futuro, permite ao seu executante ou aprendiz treinar a 

resposta imediata. É o treino da resolução de problemas no imediato que possibilitará o 

fluir interior, que lhe é revelado para o nascimento da obra com maior rapidez, de 

forma a que a sua aplicação seja com maior frequência, permitindo o treino mais eficaz 

dos mecanismos da criatividade humana (Meyer 2004). 

A tarefa do improvisador é portanto esticar esses momentos do presente, prolongá-

los até que eles se misturem com a actividade do dia-a-dia. Será então assim possível 

vivenciar a criatividade e a improvisação como uma actividade normal nas nossas 

vidas. Um ideal do qual podemo-nos aproximar, mas que nunca atingimos plenamente, 
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porque todos nós nos sentimos bloqueados interrompendo o fluxo de vivências 

momentâneas.  

Imagina-se, muitas vezes, que na improvisação se pode fazer qualquer coisa. Mas 

ausência de projecto não significa que o trabalho seja feito ao acaso e ou de forma 

arbitrária. A improvisação tem as suas regras mesmo quando essas regras não são 

fixadas a priori . Quando tocamos um instrumento, cantamos, escrevemos, falamos, 

desenhamos ou dançamos, a lógica interna, inconsciente do nosso ser revela-se 

moldando o material. Nesta rica e profunda capacidade é a nossa natureza original que 

se imprime como um padrão, uma marca que vamos deixando em tudo o que somos ou 

fazemos. 

Em tudo o que fazemos conduzimo-nos de acordo com regras inseparáveis à nossa 

natureza. Como seres moldados pela cultura, somos incapazes de produzir qualquer 

coisa aleatória. Nem mesmo um computador pode ser programado para produzir 

números aleatórios; no máximo, o que poderemos fazer é criar um padrão tão complexo 

que dê a ilusão de aleatoriedade.  

“Uma pessoa que improvisa não actua a partir de um vácuo, mas através de três 
biliões de anos de evolução orgânica: tudo o que já fomos encontra-se codificado num 
lugar algures dentro de nós” (Nachmanovitch, 1993). 

Para além dessa longa história temos, ainda, a possibilidade de recorrer ao diálogo 

interpessoal, um diálogo que não se estabelece apenas com o passado, mas também 

com o futuro, com o ambiente, e com o singular que existe dentro de nós. 

2.1.5 O força e importância do erro na improvisação 

A palavra improviso provém do latim improvisus, que significa “não visto antes no 

tempo”. Improvisação consiste em executar uma acção de modo extemporâneo, 

composta no momento. Considerando o alto potencial de inovação e exploração da 

improvisação, existe nela também uma predisposição considerável para o erro. A 

improvisação, desta forma, envolve explorar, experimentar continuamente, consertando 

os erros com novas possibilidades (Barrett, 1998). 

Nachmanovitch (1993, p. 87) refere no seu livro, Free Play: 

Todos sabemos como nascem as pérolas. Quando um grão de areia se deposita 
acidentalmente na concha de uma ostra, encrostando-se ali, a ostra passa a segregar 
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uma quantidade cada vez maior de um muco espesso e homogéneo, que se solidifica 
em camadas microscópicas sobre o corpúsculo estranho, até se transformar numa 
pedra dura, perfeitamente esférica e lisa, de irradiante beleza... 

...A ostra transforma o grão de areia e a si mesma em algo novo, transmuta a 
intrusão do erro ou da estranheza num sistema próprio, completando a gestalt de 
acordo com sua natureza. Se a ostra tivesse mãos, não haveria pérolas. Como ela é 
obrigada a conviver com a irritação por um longo período de tempo, a pérola forma-
se. 

Sabemos que durante o nosso percurso escolar, no ambiente de trabalho, quando 

aprendemos uma arte ou um desporto somos ensinados a temer, a evitar ou esconder os 

nossos erros. Mas os erros têm, em si, um valor muito importante. Sobre tudo, um 

grande valor como matéria-prima da aprendizagem. Senão cometêssemos erros, 

provavelmente, não chegaríamos a fazer nada. 

2.1.6 Taxonomia dos meios de expressão do improviso,  

Para melhor atingir os objectivos analíticos da investigação, entendeu-se, após 

alguma experiência adquirida através da observação prática, que seria desejável dividir 

os componentes desta investigação em unidades relevantes menores.  

Assim, entendeu-se não ser útil começar a exposição dos processos de improvisação 

específicos e interacção deles resultantes partindo de formas multimédia complexas 

como as do teatro (da qual se tem feito observação prática continuada). Assim, 

preferiu-se considerar isoladamente os seus elementos constituintes, revelando que 

existem muitas obras produzidas que recorrem à utilização de elementos mais simples. 

Decidiu-se então identificar, primeiramente, esses elementos como sendo elementos 

que envolvem um único medium. por exemplo: o som, a palavra, o objecto visual, etc. 

Seguidamente, enveredou-se por discutir combinações de dois meios de expressão 

artística (por exemplo, texto, som, como um membro do "som / palavra" categoria que 

se designou como sendo bi-média), e só finalmente se considerou-se a categoria de 

eventos multidisciplinares (como cinema, teatro etc.), designando-os como 

“multimédia” ou “intermédia”  

Para poder investigar alguns trabalhos improvisados em que nenhuma incorporação 

escrita permanece, decidiu-se recorrer a gravações audiovisuais já existentes de obras 

improvisadas em tempo real que estão longe de ser representações completas das 

mesmas, muitas vezes, por serem insuficientes e não poderem reflectir, por exemplo, a 
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interacção ambiente com o público. No entanto, essas gravações mostraram-se um 

contributo valiosos para a análise de alguns processos de improvisação. As ideias sobre 

improvisação em si são fontes muito interessantes para a análise e compreensão dos 

processos seus constituintes. Não existe uma solução pronta e generalizável a todas as 

possibilidades de analisar a improvisação como já foi referido acima, e cada discussão 

individual precisa ter isso em conta. Mesmo quando se analisa um trabalho mais 

baseado na composição não são é de esperar dele possibilidades de interpretação 

acabadas nem isso é da intenção desta investigação. 
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CAPÍTULO 3!

3 Improvisação, Singularidade e Renovação – Análise dos vários 
processos de improvisação. 

3.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo começa-se por expor a análise da contribuição feita por obras 

improvisadas em diferentes formas de expressão artística, discutindo separadamente os 

meios individuais dessas expressões com a finalidade de obter maior clareza na 

observação de resultados. No próximo capítulo 4, ir-se-á abordando gradualmente, a 

sua combinação analisado usos interessantes dessas combinações de meios recorrendo 

também a breves referências históricas dentro da improvisação que contemplam 

espaços de improvisação mono disciplinares (que aparecem nesta parte) e outros dentro 

da “bi”, “poli”, “multi” ou “inter” disciplinares, apresentados nos capítulos posteriores.  

A opção de apresentar, em cada análise desses processos de improvisação mono 

expressivos, uma breve referência histórica do desenvolvimento desses processos de 

improvisação nesses campos artísticos prende-se com a necessidade de encontrar 

pontos comuns que vir a ser elementos importantes ao desenvolvimento da 

investigação de processos de improvisação multidisciplinares, foco principal desta 

investigação.  

 Também a experiência colhida da observação prática do trabalho de fundo do grupo 

observado, veio justificar a divisão da exposição escrita da revisão teórica em três 

campos diferentes dedicados à progressiva colaboração das diversas expressões 

artísticas em combinações bi ou multi disciplinares.  

3.2 O SOM E A PALAVRA – LUSICA, TEXTO E VOZ NA IMPROVISAÇÃO SONORA 

Neste subcapítulo dedicado ao som e à palavra entendeu-se distinguir o som não 

verbal do som verbal, por causa do seu diferente grau de referencialidade. Note-se que 

esta utilização de "referencialidade" termo que se refere aos significados dos sinais de 

notação e sua relação com a realidade, é bem diferente e bem mais específico, do que a 
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de "referência" utilizada para descrever certas abordagens de improvisação em 

qualquer dos outros meios de expressão artística descritos mais à frente.  

3.2.1 Breve levantamento histórico da improvisação sonora  

Embora possa ser surpreendente para um ocidental, a improvisação é um aspecto 

central da composição nas tradições musicais de todo o mundo. Grande parte da música 

Africana e a música recentemente apreciada no Ocidente como "World Music" (ver, 

por exemplo, Frith, (1989), envolve improvisação sofisticada brotada da música 

tradicional africana. Assim, a música do Mali, Zaire, Senegal tem aí as suas origens. Da 

mesma forma, a música indígena de muitos países asiáticos (por exemplo, a Índia, a 

Indonésia e o Japão) é também ela grandemente baseada na improvisação. Muitas 

vezes, essa música é produzida após o desenvolvimento de improvisação num espaço 

de ensaio e, embora possa ter partes compostas, elas não são, na sua totalidade, fixas. 

Numa sociedade como a do Bali, essas formas musicais são bem especificadas por 

causa dos papéis sociais bem definidos que acompanham a vida e as cerimónias 

domésticas que nela ocorrem diariamente. Mas quando se escuta uma performance 

“Gamelan” no Bali, é possível percepcionar nela a flexibilidade dos elementos da pura 

improvisação. As influências parecem ser mutuas. Por um lado, alguns elementos da 

música popular ocidental começam a ter impacto na música tradicional do Bali por 

outro, ouve-se nela sinais de uma influência recíproca da música repetitiva Ocidental 

(tal como a de Steve Reich ou Terry Riley descrito em Schaefer (1990, cit. por Hazel, 

Smith e Dean, 1997) sobre a maneira pela qual as secções gongo de um “Gamelan” se 

sobrepõem à sua rítmica de padrões. Embora esta relação requeira estudo mais 

detalhado, o estilo de música Balinesa influenciou a composição ocidental, desde os 

estudos clássicos de McPhee (McPhee,1949), culminando em obras de Steve Reich, 

Terry Riley, Philip Glass e outros. 

Para o Ocidente a importância da improvisação tem oscilado. No período medieval, 

era comum nas actuações dos trovadores. Em seguida, no período clássico, 

compositores como J.S. Bach, Mozart e Beethoven executavam improvisações em 

público tendo cativado expressões de admiração sobre as suas proezas registadas em 

textos da época. As descrições, na sua maioria, explicam que essas improvisações 
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estavam fortemente comprometidas com formas padrão de composição (tais como a 

fuga ou a sonata), e seguiam essencialmente a mesma técnica harmónica e melódica. 

Assim, essas improvisações eram bastante baseadas em referentes. Um exemplo mais 

tardio de tais improvisações estilísticas são as de Harrison Elgar em 1927. Mas nessa 

altura, órgão de igreja improvisado foi quase a única forma de música que utilizava a 

improvisação na música ocidental. Com o aparecimento do Jazz, e particularmente com 

o aparecimento do Bebop por volta de 1945, as possibilidades de improvisação pura 

começaram, novamente, a ganhar vantagem. 

O Jazz é o género musical e a forma de arte mais frequentemente associada à 

improvisação. Ele assenta em sequências de acordes e séries de compassos pré 

estabelecidos, movendo-se no discurso musical improvisado por lugares predefinidos, 

quantificáveis, imutáveis e expectáveis (Nachmanvich, 1993). Os improvisadores deste 

género de música possuem uma espécie de léxico musical que, no fundo, não é mais do 

que uma extensa colecção de “vocábulos” com o poder de tornar o discurso musical 

coerente, embora este, sendo improvisado, se vai tornando obra à medida que o músico 

o vai inventando em tempo real.  

No campo da música clássica, pioneiros como o violoncelista Eugene Friesen 

trouxeram, de novo, a improvisação à performance musical clássica. Alguns pianistas 

contemporâneos têm dado recitais recorrendo ao improvisação no “estilo barroco” 

(uma forma de improvisação que acrescenta variações sucessivas ao tema principal, 

usada por Bach e outros compositores seus contemporâneos), que poderá ser menos 

intimidadora por causa da sua estrita faixa de modulação mas por outro lado, mais 

assustadora, pela sua polifonia. Um dos grandes mestres na improvisação ao “estilo 

barroco” foi o pianista Glenn Gould.  

Existem também, bandas de música que utilizam a improvisação total nas suas 

actuações ao vivo, evocando as normas, padrões, ritmos, melodias, harmonias, letras, 

solos, etc., durante momento real da actuação em palco. Exemplos disso são bandas 

como “Xlovers 'Beyond Jazz” (concertos de 2003), e a banda “42winA2”, (Holanda 

2010), os músicos da “European Free Improvisation” tais como Derek Bailey, Lo 

Coxhill, Han Bennink entre muitos outros.  
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Jonh Zorn, um músico improvisador do campo do Free Jazz fundou em 1995, o 

“Theatre of Musical Optics” (Teatro da Óptica Musical), um projecto de arte 

performativa, onde se tornou importante participante na cena musical avant-garde. 

Como compositor e produtor de uma música que desafiava qualquer confinamento a 

um tipo ou género musical. Zorn usou, posteriormente, o termo “Theatre of Musical 

Optics” como o nome para a empresa em que publica as suas composições. Este artista 

e compositor tem vindo a desenvolver um processo de improvisação colectiva 

utilizando jogos interactivos, que permitem um conjunto de variantes de interacção 

entre os executantes intervenientes. 

No início da década de 1920, vários compositores (em particular Edgard Varèse e 

George Antheil) começaram a usar instrumentos mecânicos simples, como a pianola e 

a sirene, nas suas composições, referenciando o "barulho" do mundo moderno. 

John Cage começou a compor sua série Imaginary Landscape, que continham 

elementos como percussão, gravações de som e rádios. John Cage, um dos artistas que 

mais contribuiu para os movimentos de experimentação em arte, incluindo o teatro 

(Marinis, 1998) recorre frequentemente à improvisação e à indeterminação para a 

criação artística. Exemplo disso são as operações de acaso, procedimento muito 

utilizado no contexto da dança improvisada contemporânea.  

Após a segunda guerra mundial, outros compositores (incluindo Pierre Schaeffer, 

Iannis Xenakis e Karlheinz Stockhausen), começaram a fazer experimentações com 

sintetizadores primitivos, fita magnética e rádio para produzir música electrónica, que 

frequentemente continha sons e estruturas abstractas. 

 Mais recentemente, o computador tornou-se um elemento importante do teatro da 

música improvisada. Considera-se a “process music” improvisada como uma forma de 

criação musical processada por computador em tempo real. Nela aposta-se num 

produto manufacturado e no devir do improviso; comparando-a com a electrónica de 

estúdio e sem intérprete, a improvisação “electronic live” é uma forma mal entendida 

de artesanato, aonde muitos músicos se deliciam a criar ou modificar os seus próprios 

instrumentos electrónicos. Essa nova música improvisada que recorre ao computador é 

tido em conta a noção de espaço, a fenomenologia sonora, o envolvimento 
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conjecturado, a topologia dos músicos, a estruturação e cognição da geografia dos sons, 

a virtualidade dos espaços sonoros e a oportunidade de improvisar música algures 

(Barreto, 2009). 

No seu mais nobre sentido a performance do músico/intérprete/compositor é o lado 

humano da “computer music” improvisada da qual são exemplo os trabalhos de George 

Lewis e do emblemático Otomo Yoshihida e também, David Fulton, John Duncan, 

Christian Fennesz, Yoshihida Eye, Hervé Boghossian, Ulrich Muller, Siegfried Rossrt, 

Miya Masaoka, Carlos Zíngaro, Chantale Laplante, Per Anders Nilsson, e muitos mais 

que vão aderindo a este tipo de performance musical (Barreto 2009). Originalmente 

influenciado por bandas europeias como Whitehouse, o estilo de improvisação musical 

eletro-acústica japonês, concentra-se, sobre tudo, no silêncio, em tons puros, na estática 

e no espaço. Este estilo de improvisação encontra-se centrado no clube “Off Site”, em 

Tóquio, e inclui artistas como Sachiko M, Otomo Yoshihide, Toshimaru Nakamura, e 

Taku Sugimoto.  

Em Portugal a participação musical neste tipo de acontecimentos, foi sendo feita por 

compositores e intérpretes oriundos, sobretudo, de duas áreas específicas: os que 

desenvolviam música improvisada e os que interpretavam música contemporânea. O 

investimento que a Fundação Gulbenkian fez, durante as décadas de 70 e 80 do século 

passado, na Performance Artística Contemporânea em Portugal, foi muito importante 

para o desenvolvimento de novas propostas artísticas. Espectáculos de Jorge Peixinho, 

Clotilde Rosa e Eduardo Sérgio chamaram à performance musical, artistas de diversas 

áreas da Dança, Teatro, Fotografia e Multimédia. O centro de Arte Moderna da 

Gulbenkian promoveu encontros e workshops sobre a nova música improvisada durante 

a segunda metade dos anos 80. 

Embora com objectivos diferentes, os seus intervenientes partilhavam interesses 

comuns: interesse pelas novas estéticas ditas de vanguarda (Schaeffer, Cage, 

Stockhausen), pelos novos meios tecnológicos (utilização e manipulação de banda 

magnética, sintetizadores), por novas sonoridades, decorrentes de novos modos de 

tocar instrumentos acústicos (piano 25 preparado; utilização percussiva das caixas 

acústicas dos instrumentos de corda e das chaves e embocaduras dos instrumentos de 
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sopro; diversos objectos para provocar ruídos; etc.) e ainda pela utilização e exploração 

de amplificação e de microfones e meios electro-acústicos. 

Na área da música improvisada é de salientar as intervenções de Carlos Zíngaro e do 

grupo Plexus que formou em 1967, grupo que se dedicava à improvisação e ao free 

jazz, tendo sido o primeiro grupo em Portugal a dedicar-se a esta área musical. 

Também Jorge Lima Barreto participou em algumas intervenções, nomeadamente na 

performance Rotura realizada por Ana Hatherly na Galeria Quadrum, em 1977 (Serrão 

2011, p. 26). 

No que diz respeito aos intérpretes de música contemporânea, com uma formação 

musical clássica, estes desenvolvem processos de improvisação a partir do que lhes é 

pedido pelos compositores nas partituras, com maior ou menor grau de liberdade de 

intervenção. Alguns destes intérpretes participaram igualmente em performances no 

âmbito de eventos em Portugal e no estrangeiro, tais como inaugurações de exposições 

de pintura (por exemplo na Sociedade Nacional de Belas-Artes) ou a participação na 

Bienal de Artes Visuais de Veneza, em 1980, com quatro performances intituladas “A 

Palavra e a Letra”. Esta realização foi dirigida por Ernesto de Sousa e consistiu na 

criação de música improvisada por Maria João Serrão e José Lopes e Silva, inspirada 

nas obras de vários artistas plásticos, tais como João Vieira, Ana Hatherly, António 

Sena, Almada Negreiros, E. Melo e Castro. Numa dessas performances colaboraram 

ainda Maria do Céu Guerra e os actores do grupo de teatro A Barraca, acompanhando a 

improvisação musical e tendo como objectos manipuláveis letras de espuma, de grande 

formato, criadas pelo pintor João Vieira. 

3.2.2 Processos em improvisação sonora  

Existe uma grande variedade de processos que contribuíram para a evolução da 

improvisação de sonora, dos quais se irá apresentar aqui alguns dos mais importantes. 

Um desses processos é a utilização de procedimentos de repetição (não simplesmente 

repetir sequências de acordes como no jazz convencional) como parte da geração de 

uma obra. A Peça de John Coltrane "Ascensão" (Coltrane, 1965) (Cf. Anexo DVD 

Folder 1_vídeo 2) ilustra isso. Coltrane tinha um procedimento simples de repetição 

solista dentro de grupo de improvisação, liderado pela exaltação do líder solista para 
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conseguir atingir um novo plano espiritual (Hazel, Smith e Dean, 1997). O "Free Jazz" 

de Ornette Coleman e do seu grupo era análogo (Coleman, 1960). Da mesma forma, a 

encantatória improvisação repetitiva de Terry Riley de inspiração indiana envolve a 

elaboração de procedimentos muito simples. Juntamente com as composições 

americanas e europeias dos compositores de musica "minimal" Terry Riley, Philip 

Glass e Steve Reich que adquiriram as mesmas características. 

Além de usar processos repetitivos, os improvisadores de som também têm a 

oportunidade - única da música – de antever procedimentos (e, portanto, os estados e as 

estruturas) que gostariam de iniciar, e de escolher e os meios para o fazer mesmo que 

se encontrem a improvisar sozinhos. Isso não é simples quando se encontram a 

improvisar com os outros, pois têm de procurar estratégias muito subtis para manobrar 

os seus companheiros improvisadores de forma a conseguir atingir esse estado. 

Muitas vezes, eles estão mais interessados em conseguir a uma amálgama 

processual em que parte da música é concebida por si durante o seu desempenho e 

outra parte, pelos outros músicos do grupo: isso é mais fácil de atingir, tendo um 

resultado, muitas vezes, mais diversificado e uma abordagem multi-significativa como 

por exemplo ocorre na gravação do grupo musical australiano austraLYSlS no seu CD 

duplo "The Next Room" (austraLYSiS,1994). Na obra "Sólido como uma Era" uma 

estrutura rítmica e harmónica improvisada foi gravada previamente num sintetizador, 

enquanto outro teclado soa a partir da improvisação ao vivo do músico. Em seguida o 

material gravado foi reproduzido repetitivamente para influenciar os processos de os 

outros dois improvisadores.  

Estudos cognitivos começam a confirmar que os "especialistas" da improvisação 

podem formular e aplicar, de forma flexível, estratégias globais de improvisação 

durante a sua actuação (Hargreaves, Cork et a 1991). Não será assim necessário 

assumir (como Paul F. Berliner faz no seu valioso estudo sobre a improvisação no jazz 

até cerca de 1960 “Thinking in Jazz : The Infinite Art of Improvisation” ) que as 

operações de improvisação, envolvendo mais de uma pessoa exigem a assimilação 

instantânea de ideias entre os membros da banda "(Berliner, 1994, p. 497). Assimilação 

que pode ser retrospectiva, externa ou irrelevante. 
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Um tipo diferente de processo é o da interacção entre os diferentes músicos, no 

desenvolvimento de uma peça sólida que não possui qualquer material pré existente; 

essas interacções são controladas por uma contagem. Assim, em qualquer gradiente que 

um improvisador tenha escolhido, num extremo pode ser associado de forma arbitrária, 

com uma interacção positiva e a outra com a interacção negativa. Como alternativa, o 

extremo positivamente interactivo de tal gradiente pode ser considerado como sendo 

aquele que tem a maior semelhança com o material sensível. 

Uma importante consequência de controlar tais interacções é a possibilidade de 

trazer pontos de transição substanciais à improvisação do grupo, onde muitos 

parâmetros podem mudar de uma só vez. Essa possibilidade é tão importante na 

improvisação livre (sem referência), pois é quando a pontuação é usada para controlar a 

interacção. Isso pode ser a determinante principal da estrutura de uma improvisação, 

como em Coltrane "Ascensão" (Cf. DVD 4 Anexo 1_Pasta 1_videos_exemplos_ Video 

1_ Ascension John Coltrane 1965).  

Por outro lado, os fluxos de improvisação textuais e os de som, tais como os do 

músico Evan Parker revelam que não é necessário dispor de tais pontos de transição 

óbvios. A estrutura surge muito mais profunda, mais detalhada dentro do som global. 

Para o apreciar é necessário entender como as estruturas importantes no som 

improvisado são pelo menos tão complexas quanto as músicas compostas. 

Como já foi descrito, os processos de improvisação interactivos podem envolver os 

artistas sonoros no controlo das modificações do seu material sonoro, e também, no 

relacionamento com as intervenções dos seus colegas artistas. Um exemplo de uma 

pontuação interactiva na improvisação processual encontra-se apresentado na Fig.1 

outro exemplo interessante do processo de John Zorn "Cobra". Note-se que ambos os 

dispositivos o da fig.1 e o da pontuação de Zorn podem ser utilizados para controlar a 

improvisação noutros meios, mas foram concebidos para um desempenho de som. A 

relação de elementos de improviso dos processos utilizados por Zorn e as do grupo de 

pintores CoBrA (descrito mais adiante) é evidente quando se ouve gravações dele 

(Zorn, 1985), (Hazel, Smith e Dean, 1997). 
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3.2.3 Processos interactivos de Improvisação sonora  

O essencial dos processos interactivos de improvisação sonora é o de que cada 

improvisador pode oferecer pistas processuais, por meio de sinais de mão, que são 

então transmitidos (ou negados) pelo resto do grupo por um "incitador" que gera uma 

entrada de som. Estes comandos podem indicar, por exemplo, a formação de uma nova 

realização do subgrupo (e a cessação de tocar de acordo com os outros), ou de 

desvanecimento cruzado gradual dos grupos durante a performance. Eles também 

podem indicar a formação transitória de duos e outros agrupamentos, que 

temporariamente se referem a outros vários procedimentos (por exemplo, trocas 

musicais, contraste, etc.). Estes comandos especiais não têm qualquer influência sobre 

a natureza do som, dinâmica, ou actividade. Mas um outro lote de pistas são emitidas 

através da influência do "incitador" sobre esses componentes. Além disso, um conjunto 

de comandos inteligente (os "comandos de memória") exige que todos os jogadores 

num instante particular se lembrem precisamente o que estão a tocar ("registo"), e, em 

seguida, de serem capazes de exigir a reproduzi-la ("playback"). 

Estes comandos e procedimentos caracterizam as peças improvisadas da qual é 

exemplo o processo Cobra de Zorn. São comandos que se sucedem muito rapidamente, 

de modo que o trabalho de som resulta numa série de transições bruscas sem 

exploração detalhada de qualquer modo particular.  
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Fig.1 - John Zorn, Processo de improvisação Cobra (fornecido em workshop de improvisação 
da Grannular, Instituto Alemão verão de 2011) 
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No processo Cobra, os jogadores durante a execução vão tomando todas as decisões. 

(ou cerca de noventa por cento delas). Apesar de recorrer ao conceito de democracia, o 

conceito de jogo apresentado no processo Cobra rege-se por regras bastante apertadas e 

difíceis de seguir o que acaba por criar soluções bastante confusas ao longo da 

improvisação apesar de se ter observado alguns momentos interessantes de colectivo 

musical.  

Essas regras do jogo giram à volta de um conjunto de palavras/acções que são 

apresentadas de forma aleatória ou coordenadas pelo condutor do grupo e da 

improvisação. Os conjuntos de palavras encontram-se organizadas em seis grupos de 

acções a serem utilizadas pelos músicos para comunicarem entre si e que 

simbolicamente serão representadas por cada músico do grupo, através de gestos com a 

boca, nariz, olhos, orelhas, cabeça ou palma da mão. A cada acção é atribuída uma letra 

do alfabeto que é a primeira consoante da palavra que indica a acção sugerida pelo 

condutor do grupo através de cartões de cores diferentes que são levantados por ele 

introduzindo o comando e as alterações da acção.  
Boca – a letra M (Mouth) representada por cartões amarelos, indica as acções: 

1. P – Pull (puxar) – O jogador executa um conjunto de sons improvisados. 
2. R – Runner (corredor) – o jogador toca e passa para o outro um sinal rapidamente, 

mas continuando a tocar.  
3. S – Substitute (substituir) – o músico toca um pequeno trecho e é substituído por outro 

parando de tocar 
4. SX – Substitute crossfade (substituir em crossfade) – o músico é substituído por outro 

terminando de tocar e baixando a intensidade gradualmente. 
Nariz - A letra N (Nose) representada por cartões brancos indica as acções: 
1. D – Duos (duetos) – Dois músicos improvisam ao mesmo tempo.  
2. T – Trades (trocas) – Um músico improvisa um trecho e indica um outro músico que 

reproduzirá o trecho que improvisou. 
3. E – Events (eventos) – qualquer músico do grupo pode produzir um evento inesperado 

por entre o conjunto de improvisações que estão a decorrer. 
4. B - Buddies – (amigos) – dois músicos tocam entre si continuando ou completando 

melodias. 
Olho – Letra E (Eye) – representada por cartões laranja 
Esta série de cartões indicam acções conduzidas pelos músico através do olhar 
1. CT – Cartoon trades – troca de posições na execução de forma aleatória 
2. CO – Ordered Cartoon trades – troca de posições na execução de forma ordenada. 
Orelha - Letra E (Ear) – representada por cartões azuis 
1. G=G os vários músicos participantes tocam na mesma intensidade do colega que 

introduz o trecho improvisado 
2. M= M os vários músicos participantes tocam a mesma melodia do músico que 

introduziu o trecho improvisado. 
3. V - Volume – os músico vão aumentando gradualmente a intensidade do som. 
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Cabeça – Letra H (Head) – representada por cartões vermelho 
1- Sound memory 1 
2- Sound memory 2 
3- Sound memory 3 
Cada cartão indica o conjunto ou conjuntos melódicos a memorizar e repetir pelos 

músicos. 
Palma da mão - Letra P (Palm) representada por cartões pretos e brancos 
1. totalmente preto – Cut (corta) – dá ordem para parar de tocar abruptamente. 
2. Metade preto metade branco – Coda – dá ordem para parar de tocar gradualmente 
3. Cartão branco com risca preta – Hold & Fade – Segurar e deixar cair o som 

gradualmente, (fornecido em workshop de improvisação da Granular, Instituto Alemão verão 
de 2011, ver fig.1).  

Como na improvisação em geral, a peça de Zorn incorpora a necessidade tanto de 

dependência como autonomia e responsabilidade social. O aspecto político da música é 

aqui mais radical do que em muitas obras modernistas, como a maior parte “free jazz” 

dos anos 60. Portanto, o processo "Cobra", enfatiza as possibilidades políticas da 

improvisação. Mas é notável também que, apesar da intenção democrática Zorn, a peça 

permite ainda, uma operação de guerrilha totalitária de domínio.  

Baseadas em peças de composição criadas com algum secretismo as "peças do 

jogo", "Cobra" possuem uma mística divertida, como se tornassem num passeio de 

olhos vendados por um beco escuro que se vai circundando a si próprio num contínuo 

de soluções possíveis. Quase como uma tapeçaria talmúdica, as complexidades 

intrincadas dos seus jogos, os trechos, sons, redemoinhos de clusters, ornamentados e 

não ornamentados estão em constante mudança mantendo toda a sua diversão. Zorn 

afirma, com alguma razão que, se ele revelasse todas as regras dos seus jogos, outros 

poderiam tentar reproduzi-las utilizando músicos menores e estragar suas qualidades 

improvisadoras. Cada performance leva a resultados diferentes. Algumas das pistas do 

compositor são delineadas em descrições escritas - um movimento da mão pode indicar 

um apontamento, um movimento do polegar significa parar - mas é a selecção de 

jogadores sob a direcção de Zorn que faz a diferença.  

3.2.4 A colaboração e o desenvolvimento de novas formas de improvisação 
sonora  

Tem-se procurado enfatizar nesta investigação o facto da improvisação permitir a 

colaboração bem mais frequente entre criadores do que a composição. Essa 

colaboração é talvez ainda mais importante em relação ao desenvolvimento de novos 
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produtos musicais, onde permite possibilidades de colaboração entre criadores de 

diferentes meios de comunicação. A importância desse relacionamento irá ser abordada 

em capítulos posteriores dedicados à improvisação bi e poli/multi disciplinar. 

Entendeu-se ser importante deixar aqui algumas referências sobre o impacto da 

colaboração na improvisação em formas de expressão sonoras resumindo algumas 

exemplos dessa colaboração. 

Será talvez apropriado em primeiro lugar questionar porque a colaboração é tão 

importante na improvisação o sonora. Muito provavelmente, a razão será muito 

simples; a de que na música, muitos instrumentos não são prontamente auto-

suficientes. Por exemplo, altura e harmonia não são prontamente disponíveis para o 

músico de percussão afinada, enquanto um guitarrista ou baixista acha difícil criar a 

mesma profundidade do impacto da percussão como um percussionista. Por estas 

razões, a formação de grupos musicais e de performance em grupo é muito mais 

comum do que a performance a solo. Isto é tão verdadeiro na improvisação como em 

obras compostas. Esta circunstância difere de todos os outros meios individuais de 

expressão artística, pois em todos os outros, o indivíduo pode ser perfeitamente auto-

suficiente, e de fato, às vezes, a colaboração é particularmente difícil. 

As composições para improvisadores oferecem outra forma de colaboração inter-

pessoal, embora isso não seja logo imediato. Uma grande quantidade de pontuação, 

processual, gráficos, ideias parcialmente anotadas, existem para uso dos 

improvisadores. Por vezes, como já foi apresentado acima, estas podem ser altamente 

estimulantes, e conduzir ao mesmo tipo de exploração instrumental. 

A ideia de continuidade no som que confina o explorar som ambiental em obras de 

arte não tendo sido particularmente uma ideia dos improvisadores, muitos artistas 

sonoros desde os meados do século passado, têm vindo a explorar os sons ambientais 

como base para a improvisação, ou como contrapartida para a improvisação. Esta 

tendência tem sido ampliada, pelos movimentos ecologistas que tem desenvolvido e 

imbuído maior sensibilização para as questões ambientais (Pauline Oliveros discute 

isso amplamente em diversos artigos e entrevistas).  



!50!

O músico australiano Rik Rue, (Cf. DVD.4, Anexo 5_Gravações 

sonoras_audio_1_Exrt_Snro_1_Radio_Metamix-Radio.mp3), prepara várias fitas de 

sons ambientais, que em seguida, manipula durante as suas performances por meio de 

uma fita magnética de quatro pistas, em conjunto com gravações digitais, de modo que 

ele possa projectar uma vasta gama de combinações de sons (Rue, 1991).  

O acesso rápido a sons pré-gravados, CDs personalizados, em conjunto com a 

função de acesso aleatório sobre estes últimos, permite ao improvisador utilizar toda 

uma gama de controlo de possibilidades, a partir do zero para a completar. Rue tem 

também produzido fitas de som improvisando com que os outros grupos musicais 

como, por exemplo, "3 nights Windows " do grupo (austraLYSlS, 1994). Neste 

trabalho, os dois instrumentistas improvisam sobre ambientes sonoros gravados 

anteriormente em fita magnética, actuando frequentemente, em público, como na 

performance "Intrusos" em que um “sampler” executa sons extraídos, principalmente 

de ambientes, podendo ser manipulados sonoramente (na forma de onda sonora), bem 

como executada livremente. A peça sugere a savana australiana, incluindo o crepitar de 

uma fogueira, e estes sons "encontrados" são usados como sendo motivos musicais. 

Desta forma, Rue e os outros improvisadores usam o som ambiente para questionar 

a aparente autonomia e a não referencialidade da música, enfatizando a conexão de som 

musical com o de som ambiente e ainda o facto de este poder ser contínuo no tempo. 

Essa abordagem também traz à música a relação mais directa com o discurso político, 

social e ambiental. 

A composição, num longo período, apenas foi explorada em continuidade na 

produção de som em música electrónica, (com excepções de Globokar & Kagel nos 

anos 70 que se encontravam muito em contacto com a improvisação). No entanto, a 

improvisação tem-se desenvolvido mais para instrumentos convencionais. Bem 

evidente em trabalhos que dão ênfase à continuidade sonora como nas improvisações 

em grupo sugeridas na pontuação de Stockhausen que foram também, muitas vezes, 

interpretadas por instrumentos eletro-acústicos. Esta continuidade tem sido a raiz do 

processo já referido na improvisação de som textual. 
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Não há dúvida de que a improvisação de som tem contribuído para a ampliação dos 

papéis dos artistas: eles tornaram-se criadores. Se ela mudou a relação artista/público, a 

menos que o público seja, na verdade, convidado a participar na geração de som como 

em Cardew “The Great Learning” (Cardew, 1968-1970), isso é mais difícil de ser 

avaliado. O confronto do público é comum em duo e na poli/multimedia (analisada 

mais adiante), envolvendo instrumentistas, mas a música criada por 

microprocessadores tende a ser um pouco imobilizada. Assim, o impacto fundamental 

sobre o público na improvisação sonora pura tem sido o de permitir a detecção de risco 

e o esforço, como é mencionado por Jon Rose (Rose 2003). Por outro lado, os 

instrumentos digitais muitas vezes permitem a utilização de técnicas de sequenciação 

ao vivo, de modo que um instrumento pode ser utilizado para em seguida, recriar o 

desempenho, com ou sem modificação. 

3.3 IMPROVISAÇÃO VERBAL 

Neste subcapítulo aborda-se a improvisação verbal como sendo um processo 

universal da comunicação humana, embora a sua manifestação esteja sujeita à variação 

contextual e estilizada. Comunidades e unidades sociais de vários tipos e tamanho (por 

exemplo, família, grupo de pares, escola, locais de trabalho) têm vindo a reconhecer, 

incentivar e a tolerar improvisação verbal. A improvisação verbal - como a 

improvisação musical - também está sujeita a restrições culturais: e, apesar dos graus e 

tipos de variação na execução de tarefas permitidas ou prescritas em diferentes 

comunidades inter-culturais, existem semelhanças nos padrões de improvisação verbal 

e a sua avaliação é possível não sendo incomum. 

 A improvisação verbal é comum a certos tipos de música e teatro, bem como em 

certos géneros de poesia oral. A capacidade de improvisar é também necessária para as 

aquisições linguísticas infantis e outras actividades criativas.  

A improvisação verbal é o acto de criar um desempenho verbal em tempo real, sem 

pré planeamento (Hazel, Smith e Dean, 1997). A improvisação verbal não tem script. É 

imaginativa e, muitas vezes, ocorre durante a narração de histórias. Os termos "role- 

play" e "improvisação verbal" são usados com o mesmo contexto por alguns 

pesquisadores. A principal diferença entre esses dois conceitos encontra-se na ideia de 
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que “role-playing” envolve a aplicação de maiores restrições à acção quando 

comparado com a improvisação. Além disso, a improvisação só pode ser realizada em 

tempo real enquanto as dramatizações dão tempo para corrigir erros (Medler & 

Magerko, 2010).  

Aqui serão referidos alguns exemplos de improvisadores verbais e algumas das suas 

contribuições para o discurso oral e literário. A poesia sonora e o trabalho fonético 

serão considerados como sendo já um processo combinatório (bi-média), e assim a 

análise dessa forma de improvisação será considerada no capítulo mais à frente 

dedicado às combinações de mais de um meio de expressão artística em improvisação.  

Na improvisação verbal os significantes linguísticos podem ser tanto marcas sonoras 

como marcas visuais e a improvisação com palavras pode utilizar ambas as formas 

orais e escritas. A improvisação oral prende-se mais claramente com o processo de 

improvisação pura, uma vez que pode ter lugar numa situação de actuação em público. 

No entanto, também é possível caracterizar uma gama de processos de escrita como 

tendo uma estreita relação com a improvisação, (tais como escrever em privado em 

velocidade e sem revisão), para que se possa ver essas técnicas como uma instância da 

improvisação aplicada. Um escritor pode também mediar entre as formas escrita e oral 

de improviso, falando para um gravador e depois transcrevendo o que gravou. Esta 

técnica foi usada, por exemplo, pelo escritor americano, Allen Ginsberg e o poeta 

britânico, Cris Cheek (Dean, 1989; Dean e Smith, 1991; Dean, 1992). 

Ambas, improvisação aplicada e improvisação verbal pura, podem utilizar uma 

grande variedade de técnicas linguísticas. Elas podem estar de acordo com a sintaxe 

convencional da escrita, onde a relação entre o significante (a forma externa da palavra) 

e significado (o conceito) é controlada fortemente. Ou, alternativamente, podem 

explorar a flexibilidade sintáctica do discurso, ou a tentativa de se libertar 

completamente da sintaxe e criar cadeias de significantes que não possuem um 

significado fechado que possa ser reconhecível. A improvisação pode ter lugar por 

meio de associação, ao nível da palavra, da frase ou de sequência de frases e a sua 

associação, pode ser promovida através do som ou sentido ou ainda pela mistura dos 

dois.  
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Como já foi mencionado anteriormente a improvisação metonímica pode dar origem 

a novas metonímicas ou à extrema dissociação (que é a o improvisador continuar 

mudando de direcção em vez de continuar na mesma direcção). 

O improvisador pode assim usar a variação, ou a permutação de frases ou a 

repetição em que ele(a) retorna a uma determinada palavra ou frase usando-a como um 

trampolim para outras. Começando com um tema referente, o improvisador também 

pode gerar narrativas, ou mais radicalmente, as narrativas podem gerar-se de pontos de 

partida puramente linguísticos. Isto pode ser conseguido através de técnicas de 

transformação e de associação (deixando um conceito gerado por uma frase como base 

para a próxima frase) e, através da técnica de reincorporação sugerido por Keith 

Johnstone (Johnstone, 1979), onde um conceito que saiu da narrativa é trazido de volta 

novamente, numa fase posterior. 

3.3.1 Escrita improvisada  

A Improvisação verbal aplicada consiste em escrever em velocidade, usando um 

processo transformador pelo qual palavras sugerem outras palavras. A escrita 

convencional encontra-se ligada à ideia de revisão, ou seja, a melhoria contínua no 

sentido de atingir uma versão ideal. Em improvisação em velocidade gravada, a falta de 

revisão e a auto geração verbal são usados como meio de induzir a transposição ideias. 

Nesta subsecção procura-se fazer uma breve análise exemplificativa da 

improvisação escrita aplicada, concentrando-se principalmente em três escritores 

americanos nos anos cinquenta e sessenta, Jack Kerouac, Allen Ginsberg e Frank 

O'Hara, em que a escolha da improvisação demonstrou-se especialmente atraente para 

eles. Dentro contexto histórico e artístico em que se enquadraram, Ginsberg e Kerouac 

faziam parte do movimento Beat, que se caracterizava pela rejeição de muitos dos 

valores materialistas da América contemporânea; a crença na libertação sexual e nos 

valores espirituais das religiões orientais; um envolvimento no mundo "rápido" das 

drogas; e no caso de Ginsberg uma profunda aversão à Guerra do Vietname. A sua 

atracção pelos processos de improvisação também foi profundamente influenciada pela 

referência aos processos de improvisação da prática musical no jazz. 
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Kerouac, Ginsberg e O’ Hara, produziram trabalhos relacionados com as ideias do 

poeta da escola “Black Mountain”, Charles Olson, encarnadas no seu ensaio "Verso 

projectivo".  

Na obra "Os essenciais da prosa espontânea" Kerouac defendeu uma abordagem 

libertadora da escrita ao invés de uma selectividade: “a livre (Associação) do desvio da 

mente em marés ilimitadas de golpes de temas do pensamento” (cit. por Weinreich, 

1987, p. 2). A ênfase foi dada à velocidade e a adopção de um estado em que a mente 

consciente de censura não iria interferir. Se possível escrever “sem consciência” em 

semi transe (como na obra “Yeats' trance” escrita mais tarde) permitindo ao 

subconsciente admitir uma linguagem própria, desinibida e tão “moderna” e 

interessante que a arte consciente iria censurar. Escrever animadamente, rapidamente, 

com escrita e/ou digitação caóticas, (a partir do centro para a periferia), de acordo com 

as leis de Reich do “orgasmo de consciência”.  

Para muitos escritores, a improvisação provavelmente disponibiliza uma paleta de 

procedimentos composicionais (incluindo a revisão completa), ao invés de uma técnica 

ao qual aderem rigidamente. No sentido mais amplo pode ser vista como influente em 

muitos poetas experimentais que estão interessados em permitir à língua liderar o 

caminho, ao invés de deixar qualquer sentido pré-concebido ditar a sua direcção. 

A improvisação, por vezes, serve de base para colaborações entre escritores. O’Hara 

colaborou na década de 50 e 60 com vários escritores, incluindo Bill Berkson e 

Kenneth Koch. Em colaboração com Koch no poema "o espelho naturalmente 

despojado" (1956), os dois homens escreveram linhas em alternância. Em retrospectiva, 

Koch foi incapaz de lembrar quem tinha escrito o quê, e o poema é um texto sem 

costura provocativamente escrito na primeira pessoa (Koch, 1986). 

3.3.2 Improvisação verbal oral: suas bases e prática 

A improvisação verbal oral é pura improvisação baseada na ideia da criação 

performativa. É actualmente incomum porque apresenta todas as dificuldades e 

desafios colocados pela própria linguagem. A língua é um sistema discreto de unidades 

identificáveis, as palavras, e então o improvisador deve sempre encontrar e articular a 

próxima palavra e negociar simultaneamente as possibilidades de sentido que ela 
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apresenta (Dean e Smith, 1991). Por isso maioria improvisação oral é de alguma forma 

baseada num referente. Esta referência pode ser um procedimento específico, como o 

uso de um conjunto de palavras ou frases, escrita de textos ou tema, como um 

trampolim para a improvisação. Como alternativa o improvisador de hoje pode usar 

dispositivos como um gravador, que permitem a auto-colaboração (por multi-pistas), ou 

em colaboração com a máquina (por simples pré-gravação de material referente). 

Será importante salientar que a improvisação verbal oral teve um papel mais central 

em culturas de tradições orais primárias e nos seus sucessores imediatos, onde a 

alfabetização ficou restrita a uma pequena percentagem da população. Curiosamente, 

em várias culturas de tradição oral a improvisação ainda se encontra em operação. As 

do Irão parecem apresentar particular interesse e têm recebido algum estudo detalhado 

(Beeman, 1981). O conto tradicional oral foi documentado extensivamente por Sbait 

(Sbait, 1993), e o seu artigo dá transcrições de subtis respostas verbais improvisadas 

por um par de artistas.  

Na cultura ocidental tem havido um interesse renovado no improviso verbal oral 

desde os anos sessenta até os dias de hoje, mesmo que o número de praticantes desses 

processos de improvisação seja pequeno. Isso coincidiu com a tendência de todas as 

artes para se tornarem mais orientadas para a performance.  

São apresentados aqui alguns exemplos desse tipo de improvisação, em especial 

sobre trabalho dos americanos David Antin, Steve Benson e Spalding Gray pelo seu 

interesse e relevância quanto à sua exploração de processos específicos passíveis de 

serem adaptados à improvisação multidisciplinar tema central desta investigação. 

Igualmente relevante foi o encontro com a improvisação verbal do poeta britânico, Cris 

Cheek (Cf. DVD.4 Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_video-2), onde nas suas 

performances também envolvem elementos visuais e gestuais que serão discutidos 

principalmente no capítulo dedicado à investigação sobre improvisação poli/multi-

média que será desenvolvido mais à frente. 

David Antin é um "poeta declamador", que mistura a discussão filosófica, a 

metáfora poética, o contar histórias, a anedota e o humor. Trabalho de Antin é 

sobretudo uma improvisação de ideias: os seus monólogos sugerem a técnica de 
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palestra de académicos da Universidade (um meio que Antin integrou por diversas 

vezes). 

Ao mesmo tempo que as suas palestras se encontram cheias de anedotas e lembram 

as rotinas do acordar e levantar contada em quadrinhos, elas também giram em volta de 

metáforas poéticas que unem as conversações, misturando estilos clássicos de 

dissertação com linguagem da cultura popular, (Cf. DVD 4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_ video-3).  

A improvisação no trabalho de Antin não estando abertamente ligada a uma agenda 

política mais ampla, expõe com frequência o modo de como a linguagem é usada para 

manipular as estruturas de poder. Nela o improviso parece um meio de refutar este 

estrangulamento.  

O trabalho de Antin também se caracteriza pela contestação da criação literária e na 

sua manutenção da norma formal de escrita. Ele sente-se mais perto da improvisação 

no jazz, em especial o trabalho de John Coltrane, do que o da poesia convencional 

(Smith, Dean et nl., 1993). 

O trabalho de Steve Benson, desenvolvido principalmente no final dos anos setenta 

e oitenta, explora estratégias diferentes de actuação, incluindo os monólogos - 

improvisados sobre textos de pré-escrita ou pré-gravados, falados ou reproduzidos em 

simultâneo, e ainda, textos improvisados em resposta a pedaços de música (Cf.DVD 4, 

Anexos 3_textos_ Steve Benson. pdf). O movimento de poesia de inspiração Budista 

“The L=A=N=G=U=A=G=E”, é importante influência no seu trabalho. No entanto, 

Benson resiste a elucidar a relação exacta entre as suas crenças budistas e o seu 

conceito do self (do Eu) (Johnson e Paulenich, 1991).  

Para além dos seus trabalhos de improvisação oral, Benson também escreve e os 

seus livros incluem trabalho oralmente improvisado e escrito posteriormente (embora 

muitas vezes improvisado num gravador de fita, ou escrito com um mínimo de 

revisão). As improvisações de Benson e os seus textos, ao contrário de Antin, não 

pretendem ter uma posição política: na verdade, ele raramente menciona eventos 

públicos e históricos, e referências a horários específicos ou localidades são poucos e, 

geralmente, não são seguidos, (Cf. DVD.4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_video 
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4). No entanto, seu trabalho investiga a relação do individuo numa sociedade que 

incentiva a alienação e a conformidade. 

Quanto a Spalding Gray (Cf. DVD. 4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_ video-

5) os seus monólogos autobiográficos baseados da representação teatral saíram do seu 

trabalho experimental com o “Wooster Group” (The Wooster Group internet page), na 

década de 70 e na sua vontade para a auto-descoberta, decorrente do suicídio de sua 

mãe. Mas ele também é influenciado pela cultura popular. O seu filme, "Monster in the 

Box" (Gray, 1990) com base em reflexões pessoais e anedotas, revela a sua relação 

com a cultura popular e acopla-se ironicamente à “stand-up comedy” e a programas de 

TV voyeurista confessionais (the big brother) (Cf. DVD.4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_ video-6). 

3.3.3 As potencialidades da improvisação verbal/oral 

A improvisação verbal/oral cria um sentido de ocasião ao evento social comum: 

também torna o ato de criação visível. O grau a que o público pode influenciar o 

progresso da improvisação é aqui importante. David Antin afirma que “ele afina o tom” 

com o seu público, adequando a sua exposição às suas respostas. Esse complexo 

problema geralmente não envolve a participação activa do público e, portanto, permite 

apenas um intercâmbio limitado. A participação da plateia, normalmente, consiste 

somente na dimensão do nível de ruído ou expressão facial dos espectadores e muitas 

vezes essa participação pode ser enganosa. Mas Antin activamente tenta envolver-se 

em contacto com os olhos e, portanto, o controle e dinamização do público, 

especialmente com qualquer um dos seus conhecidos que estão presentes como 

observamos numa performance de Antin (l992). 

No decurso desta revisão foi igualmente observado na prática do grupo de teatro 

“Cena Múltipla” o recuso à participação do público na construção da performances 

parcialmente improvisadas, (Cf. DVD. 4, Anexo 2 – Pasta 2_vídeos do grupo Cenas 

Múltipla”_ vídeo 1). 

Noutras situações o público pode também ser envolvido de forma mais activa, para 

que este se torne co-criador do texto. Steve Benson, em 1987, para uma performance 

em São Francisco, preparou uma página de texto com palavras, frases da qual fez várias 
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cópias distribuindo-as pelo público. Em seguida Benson, vai lendo a página, mas 

progressivamente vai fazendo ajustes e derivações em parte em resposta às 

intervenções do público (Benson, 1994). Ao mesmo tempo o público pode ser 

problemático, uma vez que o improvisador pode sentir-se desconfortável com ele ou 

pode descaracterizá-lo, ou ainda pode haver pouca resposta. Como diz Benson na 

transcrição de sua performance "Sobre o assunto": 

 ... A negociação é uma arena para o pensamento compartilhado; o tenor das 
negociações é "fixe" ao invés de expressivo, reflexivo em vez de confessional. Além 
disso, o Eu deve mediar-se através da linguagem e não existe um completo "ajuste" 
entre o pensar e o falar. "Quando eu estou a falar o que eu digo nunca é bem o que eu 
pretendia dizer, (cit. por Smith, Dean et al., 1993).  

Este complexo sentido do Eu (de si próprio) também é explorado tematicamente por 

Antin nas suas “negociações”: em "what am I doing here" (o que estou fazendo aqui), 

ele sugere a impossibilidade de encapsular-se como uma pessoa coerente...  

a única maneira de me conceber como uma personalidade é através de um ato de 
memória" (Antin, 1976 p. 10).  

Embora a memória seja a base para muitas das anedotas nos espectáculos “The talk” 

(falar), Antin enfraquece as suas próprias representações, demonstrando que a memória 

não é confiável. Ele faz isso, tornando evidente a dificuldade de recordar e propondo 

versões diferentes do mesmo incidente. 

Os textos de Benson envolvem uma desconstrução fundamental do self (do Eu) do 

que as “Talks” (conversações) de Antin, e seu trabalho originou-se "numa insegurança 

sobre a natureza e a realidade da sua existência" (Johnson e Paulenich, 1991 p. 20). No 

seu concerto improvisado “Berg’s Chamber Concerto", (Benson, 1988 pp. 158-164). 

Benson improvisa em resposta a pedaços de música e perguntas tais como: "did you 

cry for help" e "can you make out the words I am saying” que parecem dirigidas a um 

EU interno, em vez de serem dirigidas a outra pessoa. Benson adopta diferentes vozes 

físicas, que parecem emanar da mesma pessoa, mas que se movem entre som normal e 

o som burlesco.  

As possibilidades de improvisação verbal/oral, os seus processos e os seus efeitos, 

devido à dificuldade de improviso verbal oral, são muito limitados mesmo em 

contextos em que podem ser esperados, como na forma de improvisação da música 
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“Rap” (Rose, 1994). Aqueles que improvisam verbalmente, muitas vezes prepararem-

se de certa forma para as suas actuações, embora isso varie de indivíduo para indivíduo 

e de interpretação para interpretação. Geralmente a preparação tem lugar a nível macro 

em vez do nível micro e o uso de um referente, ou uma série de referências, é comum. 

Isso pode envolver alguma leitura prévia ou a consulta a pensamento escrito sobre 

um tópico específico. Esta é uma técnica por vezes adoptada por Antin (Smith and 

Dean, 1993). Grey geralmente utiliza uma estrutura de tópicos nas suas palestras, como 

base para o seu monólogo, mas o detalhe é improvisado. Benson emprega uma grande 

variedade de referências, incluindo textos escritos da sua autoria, que ele intercala com 

passagens de improviso ou usa como "avisos" para improvisações. Em certos pontos 

"Sobre o assunto" (Benson, 1983) usa palavras em pequenos pedaços de papel como 

avisos para improvisações. Nesse desempenho ele também intercala textos escritos e 

improvisados. Isto cria uma mudança de ritmo e tensão dramática: as passagens escritas 

são trauteadas, fazendo-nos pensar não só sobre a relação entre escrita e fala, mas 

também sobre a tensão entre pensamento formado e pensamentos em construção. 

Noutras ocasiões o "referente" para Benson pode ser um objectivo ou um desafio 

técnico. 

Outra forma de criação improvisada é a utilização de tecnologia básica como parte 

do desempenho. Steve Benson utilizava frequentemente um gravador de fita, que pode 

reproduzir passagens verbais (improvisadas ou escritas) ou música. Às vezes estas são 

utilizadas como apoio de fundo às performances, contracenando com uma gravação 

prévia em fita magnética, enquanto improvisa. Nesse caso a sua orientação para a 

gravação torna-se de grande importância e Benson utiliza essa forma exploratória o 

quanto possível. Benson, para as suas improvisações, recorre com frequência à 

utilização aos antigos gravadores de cassetes, rebobinando e repetindo a fita em 

seguida, improvisando sobre a matéria gravada (Benson, 1988 p. 18). Esta é uma 

versão mais simples da técnica de recurso a sequenciadores, em vez de gravadores de 

fita utilizada na improvisação musical ao vivo já referida anteriormente neste capítulo. 

Como alternativa a tecnologia pode tornar-se um meio para uma improvisação 

baseada em estúdio, como Steve Benson na sua obra “I was an absent alien" (gravação 

privada, 1992. Publicada em colectânea de artistas em 1992, escutada em 
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www.deezer.com). Isso demonstra algumas das possibilidades que a tecnologia básica 

pode oferecer. Cada “take” foi gravado enquanto se ouviam as gravações anteriores 

através de auscultadores. Na mistura que se seguiu, o volume de cada faixa foi 

modificado de acordo com um padrão determinado antes da gravação (Benson, 1994). 

Este procedimento transformou-a numa densa polifonia. 

Por vezes, todas as vozes parecem bastante iguais; outras vezes uma só voz 

predomina e parece ser acompanhada pelas outras. O EU torna-se múltiplo, e os 

múltiplos EUs resultantes da fusão de saída e entrada vão mudando o relacionamento 

entre eles. 

Essa multiplicidade de expressões de si mesmo é também a um nível semântico. 

Cada linha é fluida em significado e este é maior porque a cada linha horizontal ela é 

também disjuntiva. A peça cria relações semânticas verticais e horizontais, e nós somos 

empurrados e puxados entre o ouvir das vozes de três espaços como interacção, ou do 

seguir de uma linha.  

Improvisadores verbais orais também às vezes utilizam recorrem a adereços. Isso 

torna o seu trabalho mais próximo do trabalho do teatro, mas o uso dos adereços é 

suficientemente subsidiário para ser tido em conta neste tipo de improvisação mono 

expressiva. Numa sua improvisação realizada na Universidade de São Francisco, 

Benson utilizou pedaços de pano, plástico e corda para, constantemente, mudar de 

roupa durante a sua actuação. Um dos desafios que Benson escolheu, nesta 

performance, era o de manter relacionamento entre palavras ditas e materiais fluidos a 

que recorria durante a apresentação (Benson, 1994). 

A reciclagem, o “looping” e técnicas afins também têm um efeito importante sobre a 

estrutura dos espectáculos. David Antin, por vezes, recicla material de conversas 

anteriores para falar. Ele também utiliza a reciclagem como um meio para gerar uma 

nova conversa: muitas vezes voltando a um tópico, tema ou imagem, ou fazendo um 

tópico verbal improvisando.  

A Poesia sonora e o trabalho fonético serão considerados forma de expressão 

compostas, sendo assim os seus praticantes a improvisação deles gerada, abordados 

mais à frente nesta investigação.  
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Desde que os significantes linguísticos possam ser sons ou marcas visuais, a 

improvisação com palavras pode tomar formas orais e escritas. Improvisação oral 

presta-se mais claramente o processo improvisatório puro, pois pode ocorrer numa 

situação de desempenho. No entanto, também é possível caracterizar uma gama de 

escrita de processos como tendo uma relação estreita com a improvisação, por 

exemplo, escrever em privado em velocidade e sem revisão. Assim, poder-se-á ver 

essas técnicas como instâncias aplicadas à improvisação.  

Um escritor também pode mediar entre as formas escritas e orais de improviso, 

falando para um gravador de fita e, em seguida, transcrever o que ele diz: esta técnica 

tem sido usada, por exemplo, pelo poeta americano, Allen Ginsberg e o britânico, Cris 

Cheek. Em ambos, a improvisação aplicada e o puro improviso verbal, podem utilizar 

uma grande variedade de técnicas linguísticas. Elas podem estar de acordo com a 

sintaxe convencional da escrita, onde a relação entre o significante (a forma externa da 

(a palavra) e o significado (conceito) é bastante controlada. Como alternativa, podem 

ser exploradas, a flexibilidade sintáctica do discurso ou tentada a libertação completa 

da sintaxe, criando-se assim, cadeias de significantes que não fecham o significado 

numa representação reconhecível. A improvisação pode ocorrer através da associação, 

ao nível da palavra, frase ou sentença, o som ou o sentido da mesma ou então, uma 

mistura dos dois pode promover esta associação (Cf. DVD 4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 6).  

Como já foi mencionado anteriormente, tal improvisação metonímica pode dar 

origem a novas metonímicas ou a extremos tanto de improvisação aplicada como de 

puro improviso verbal podendo utilizar uma grande variedade de técnicas linguísticas. 

Começando com um tema/referente ele também pode gerar narrativas, ou mais 

radicalmente, as narrativas podem gerar-se de pontos de partida puramente linguísticos. 

Isto pode ser conseguido através de técnicas de associação e transformação 

(deixando que um conceito gerado numa frase forme a base para a seguinte) é a técnica 

de reincorporação sugerida por Keith Johnstone (Johnstone, 1979), onde um conceito, 

que saiu fora da história, é trazido de volta novamente numa fase posterior. 
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3.4 O CORPO E A VISÃO – IMPROVISAÇÃO NA DANÇA, PINTURA E NOUTRAS 

EXPRESSÕES BI E TRIDIMENSIONAIS.  

Apesar de a pintura não ser essencialmente um meio performativo, existem muitas 

formas de improvisação que podem contribuir para a sua construção. Em primeiro 

lugar, os pintores podem, se o desejarem, introduzir uma dimensão quase de 

desempenho ao processo. Um pouco como a improvisação aplicada dos escritores 

abordada no capítulo anterior. Deste modo uma pintura poderá ser determinada através 

de gestos rápidos e sem rasura. No entanto, poucos pintores terão procurado essa ideia 

de pintar em público tornando-se assim improvisadores puros. Em segundo lugar os 

pintores poderão utilizar outros processos tais como os de introduzir elementos que 

produzam resultados imprevisíveis como por exemplo: os de rolar ou jogar tinta sobre a 

tela. Em terceiro lugar, eles podem começar a pintar sem saber o que a pintura será, e 

construí-la gesto por gesto, uma técnica utilizada por artistas expressionistas abstractos. 

Durante a construção gestual os artistas podem usar a associação, antítese, 

equilíbrio, permutação, e contraste, de cor, forma, densidade etc. Estes processos 

envolvem um diálogo dentro do meio expressivo de modo que cada gesto se torne uma 

"resposta" para a "chamada" do impulso anterior (Hazel, Smith e Dean, 1997). Como 

foi sugerido nos pontos anteriores, a improvisação está ligada à pintura como liberdade 

temática e formal, e é, portanto, mais propensa a produzir resultados abstractos do que 

trabalhos figurativos e realistas. É mais fácil conseguir a abstracção na pintura do que, 

por exemplo, na poesia, porque a composição na pintura produz unidades discretas sem 

significado ao contrário das palavras. Em uma pintura é difícil decidir o que é uma 

unidade simples (quer seja uma pincelada ou um bloco de tinta que consiste nos vários 

percursos das pinceladas), e assim podem ter um significado indeterminado (discutido 

em Smith, 1989, cit por Hazel, Smith e Dean, 1997).  

Nas artes visuais “não performativas” tais como a pintura, a escultura e instalação é, 

no entanto, oferecida ao improvisador a possibilidade de perdurar o processo criativo 

como forma estável no objecto fixo que constitui a própria obra.  

Nesse objecto, normalmente uma superfície ou outro qualquer suporte ou espaço 

onde seja possível actuar por incisões e/ou inscrições ou pelo simples posicionamento 

de objectos preexistentes ou elaborados para o efeito, é possível aos artistas deixarem 
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ler a sequência das acções que efectuaram em tempo real, embora o observador as 

desfrute “num outro tempo”, o do objecto acabado. Esse tempo, é aquele que o 

observador disponibiliza para se relacionar com a obra.  

Na improvisação aplicada às artes visuais é assim possível, à obra resultante, 

escapar ao carácter transitório do tempo da sua concepção, parecendo este ter ficado 

aprisionado no seu suporte. Este facto não se deve à natureza da improvisação, mas sim 

ao carácter estático destas artes. Este tipo de obra de arte não constitui por si só um 

instantâneo fotográfico, embora esteja imbuída de um espírito fotográfico (e não 

cinematográfico) que, operando em contínuo, regista e “congela” cumulativamente a 

sequência de acções do artista.  

Não se trata assim de uma arte que represente uma realidade espiritual, de objectos 

ou espaços, por semelhança ou dissemelhança. Não é figurativa e, contudo, também 

não é abstracta. Na abstracção o que guia o artista é ainda a presença do símbolo, da 

narrativa e da psicologia aplicada às artes, seja no campo da cor, da composição ou de 

acordes específicos que os seres humanos associam a emoções específicas. 

Na arte improvisada “pura”, o objecto cuja matéria o constitui possui em si, visíveis, 

as marcas da “luta” que travou para existir. Este é o seu drama. Ao entregar-se ao 

improviso o artista parece extrair de si ou seu temperamento transformado em obra de 

arte.  

3.4.1 A Improvisação na Escultura  

A escultura, frequentemente, depende da ampliação de um pequeno modelo ou 

maqueta para criar o trabalho final num determinado material. 

Quando o material é plástico, como a argila, muitas vezes, é necessário construir 

uma estrutura de suporte ou armadura, para permitir que o design pré-determinado 

possa ser realizado. O método para trabalhar com a argila utilizado pelo escultor Alan 

Thornhill abandona a maqueta, vendo-a como última instância da criatividade. 

Sem as restrições da armadura, uma matriz de elementos em argila, permite, quando 

as formas reconhecíveis começam a surgir, que elas possam ser, essencialmente, 



!64!

desconstruídas, permitindo um conjunto infinito de possibilidades, uma abertura ao 

imprevisto emergir dele, com mais força, numa fase posterior. 

Nascido em 1921, Thornhill desenvolveu e centrou o seu interesse artístico e base de 

trabalho no conhecimento da moldagem em cerâmica acreditando no desenvolvimento 

espontâneo da escultura através da experiência da moldagem sem recurso a estruturas 

de arame ou moldes.  

O seu método abriu espaço à improvisação no campo da escultura. Ele começou a 

trabalhar com elementos aleatórios construídos a partir de barro grosseiro de espessura 

uniforme. Assim, a escultura poderia desenvolver-se e transformar-se através da 

incorporação de impulsos subconscientes ao longo da construção do trabalho de 

criação. O processo de improvisação inventado por Thornhill, fugindo às ideias pré-

concebidas sobre o retrato (evitando as noções de normalidade, seguidas através da 

observação rigorosa) continua a ser ensinado através de alguns de seus ex-alunos 

partido do seu legado escrito que inclui notas sobre a escultura de retrato e sobre a 

natureza do processo criativo. 

O recurso a técnicas de improvisação após a Segunda Guerra Mundial foi uma 

forma encontrada pelos pintores para poderem sair dos tradicionais métodos miméticos 

da pintura (Hazel, Smith e Dean, 1997). A improvisação também ajudou a repensar a 

pintura como uma actividade baseada no trabalho de cavalete, utilizada como um 

objecto decorativo para decorar espaços arquitectónicos. O movimento surrealista foi 

uma fonte de influência para estes pintores, particularmente na sua apropriação do 

conceito freudiano de automatismo inconsciente, que foi visto como a execução da 

pintura partindo directamente do inconsciente. O movimento surrealista influenciou o 

movimento Europeu “CoBra” que surgiu no final dos anos quarenta e foi constituído, 

principalmente por pintores belgas, dinamarqueses e holandeses, tais como Asger Jorn 

e Karel Appel. O movimento CoBrA foi particularmente activo após a Segunda Guerra 

Mundial e terminou em 1951. Este movimento foi impulsionado pela filosofia 

marxista: a crença de que a sociedade capitalista abafou a criatividade do proletariado 

(Hazel, Smith e Dean, 1997). Mas embora partilhassem a sua convicção Marxista com 

os surrealistas, esses artistas rejeitavam parcialmente surrealismo porque "era uma arte 

de ideias” e, como tal, também infectada pela doença da cultura de classe herdada do 
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passado (Manifesto Cobra) (Stokvis, 1987, cit por Hazel, Smith e Dean, 1997) Este 

grupo defendia o ideal de uma arte democrática aonde todos poderiam ser envolvidos.  

O movimento CoBrA lutou por uma arte que articulasse o momento presente com o 

acto criativo. Para eles, isso era mais importante do que o que a “criação" (Manifesto 

Cobra) (Stokvis, 1987, cit por Hazel, Smith e Dean, 1997). Tal como os surrealistas, 

eles acreditavam no poder inconsciente da mente para chegar à criatividade, 

valorizando a espontaneidade das experiências de infância, a cultura primitiva e a sua 

arte. Estas ideias estão directamente ligados às ideias da improvisação, no entanto 

envoltas numa descrição romântica que privilegiava o irracional sobre o intelectual. Da 

profícua produção deste grupo há que destacar a combinação de artes visuais - pintura, 

escultura, desenho e cerâmica - com música, cinema e literatura. Ao lado dos encontros 

internacionais que promoveram, e várias publicações que realizaram, o grupo CoBrA 

constituiu uma fase de transição entre o surrealismo e o expressionismo abstracto, este 

último movimento, que começou nos Estados Unidos no final de 1940, a que estiveram 

ligados pintores como Pollok, Mine, Rothko e, mais tarde Helen Frankenthaler (Hazel e 

Dean, 1997). 

Estes pintores revoltaram-se contra vários tipos de pintura prevalente na América 

naquele momento, como o realismo social, o regionalismo e abstracção geométrica. Em 

vez de perpetuar estes estilos eles exploraram novas técnicas e abordagens para 

expressar o que sentiam explorado o ser psicológico e as verdades míticas. Os 

expressionistas abstractos foram particularmente influenciados pelos surrealistas tais 

como Ernst, Breton, Dali e Matta, que fugiram para os Estados Unidos depois de Paris 

ter sido ocupada pelos nazis em 1940. Este grupo encontrou possibilidades excitantes 

na busca de irracionalidade do Surrealismo, e também no automatismo como uma 

técnica, especialmente desenvolvido pelo artista chileno Roberto Matta. Para os 

expressionistas abstractos o automatismo não era considerado um fim em sim mas uma 

técnica que queriam utilizar em conjunto com outras técnicas. O expressionismo 

abstracto foi também influenciado por técnicas de improvisação utilizadas por outras 

formas de arte, particularmente as do jazz, dos quais Pollock era um entusiasta. 

O Expressionismo abstracto, também conhecido como “action painting”, estendeu-

se para além dos Estados Unidos, como por exemplo no trabalho de Alan Davie, Peter 
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Lanyon e William Scott, em Inglaterra. Davie, em particular, foi grande adepto das 

técnicas de improviso. Nascido em 1920, Alan Davie é também um músico, tendo 

tocado com vários músicos da “free improvisation”, como Frank Perry, Daniel Humair 

(outro pintor), Lise e Tony Oxley (Cf. DVD.4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_ 

video 7) que foi fortemente influenciado pelo surrealismo, pela análise “junguiana” e o 

pelo Budismo Zen. Ele via a arte como um aspecto crucial da luta da humanidade para 

livrar-se das restrições do ego, e como um meio de tocar no inconsciente colectivo 

(Tucker, 1993; Hazel, Smith e Dean, 1997). Em 1958, rejeitou a etiqueta da "Action 

Painter", por lhe parecer confundir as ideias de acção, evento e processo de auto-

expressão quando disse que:  

… não há dúvida que um quadro expressa em simultâneo a actividade do artista na 
sua produção e as emoções do artista no momento em que as produz (Davie, 1958).  

A sua perspectiva artística central era a do conceito de intuição; o de recuperar a 

infância, e o inconsciente, que ele também vê como intrínseco ao pensamento Zen, e ao 

escapar à supremacia do intelecto de uma mente “dualisticamente” treinada. Essas 

crenças não são sinónimo de técnicas de improvisação mas muito próximas das ideias 

de muitos improvisadores.  

Desde o desaparecimento do expressionismo abstracto, a pintura continuou a 

absorver técnicas de improvisação, por exemplo, em algumas das obras do pintor 

alemão A.R. Penck e o norueguês Frans Widerberg.  

Asger Jorn, um dos pintores chave da “internacional situacionista”, escreveu: "A 

criação de um trabalho pictórico é um processo contínuo e cujo resultado é 

desconhecido... Quando vejo que o meu trabalho terminou, sinto-me sempre cheio de 

um tremendo espanto" (Hazel e Dean, apuz Lambert, 1984). Jorn também afirmava, a 

propósito da sua pintura “Imagem azul:" que a composição surge dos seus próprios 

acordos.  
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Fig.2 – Asger Jorn, (1942), Imagem azul. Fonte: http://www.notbored.org/jorn.html 

 

Para esta obra (fig. 3) ele começou por pintar de um lado da tela, indo adicionando 

uma forma após outra até que a imagem se tornasse uma calmaria, ficando surpreso 

com a constatação de que uma pintura poderia ser feita dessa forma, indo de uma figura 

para outra e levando em frente o trabalho sem se preocupar com a imagem como um 

todo unificado. 

3.4.2 Processos de improvisação em pintura e outras expressões visuais 
bidimensionais.  

Os pintores expressionistas usaram diversas técnicas tais como as de recorrer à 

pintura com a tela colocada no chão (uma técnica já usada tradicionalmente na pintura 

de areia indiana), pingando jogando ou rolando tinta sobre a mesma. Por vezes, usavam 

ferramentas para além dos tradicionais pincéis. Por exemplo, Pollock recorreu a pincéis 

endurecidos que funcionavam como varas, latas de tinta furadas para derramar tinta 

sobre a tela. Por vezes, a tinta era lançada ou gotejada sobre a tela de modo a que o 

resultado da acção não pudesse ser completamente controlado. A ideia de colocar a tela 

no chão também mudou a relação do pintor com ela: De acordo com Lee Krasner, 

Pollock, pintava, às vezes, lado a lado, pequenas telas a preto e branco para só depois 

decidir onde enquadrar cada imagem. Os detalhes da forma como o artista interagia 
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com a tela podem ser vistos nas fotografias de Hans Namuth e no filme sobre a pintura 

de Pollock (Cf. DVD 4, Anexos2_Pasta1_Videos_exemplos_video 7a, Namuth e 

Falkenberg, 1951). O filme de Namuth mostra Pollock pintado a sua obra, "Ritmo de 

Outono". O filme (mais que capturar a acção) mostra como se processa o trabalho de 

Pollock: ele revela como a densidade das camadas de tinta aumenta e criando novas 

camadas de profundidade.  

As técnicas de rolamento e serpenteando na pintura em telas horizontais foram 

utilizados, e, provavelmente, mais desenvolvidas, pelos pintores norte americanos 

Helen Frankenthaler e Kenneth Noland como se encontra documentado no filme de 

Emile de António: Painters Painting: The New York Art Scene, 1940-1970 (Cf. DVD 

4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_video7. Antónia 1972). O recurso à velocidade 

e à falta de revisão dos processos de pintura dos Expressionistas Abstractos encontra-se 

envolto em controvérsia. Muitos críticos argumentam que as pinturas não foram todas 

feitas em tempos muito rápidos e selvagens e que uma série de procedimentos estavam 

envolvidos nesses processos tendo, por vezes, os quadros surgiram como resultado de 

uma lenta deliberação. É bem conhecido que Mark Rothko e Barnett Newman e ainda, 

por vezes, utilizavam séries de desenhos "automáticos" para inicialmente tornar mais 

enérgica uma imagem, isolando posteriormente, o melhor dos desenhos, para os 

ampliar e corrigir. Estes pintores geralmente trabalhavam em diversas pinturas ao 

mesmo tempo (Davie, l983).  

A atracção pelo trabalho rápido e automático, continua a ter adeptos entre artistas 

dos anos oitenta e noventa. O artista escocês Bruce McLean gosta de trabalhar a 

velocidade dentro de um certo limite de tempo, ele gosta de construir uma situação 

num tempo extremamente limitado como se tratasse de uma performance pública (uma 

área em que também está envolvido). Por vezes, ele retorna a uma pintura, que 

começou como sendo uma improvisação, mas o factor importante é que a direcção 

principal do seu trabalho é estabelecida através da improvisação (Archer e Furlong, 

1983 cit Hazel, Smith e Dean, 1997). A sua improvisação é, portanto, utilizada num 

espaço descontínuo. Este tipo de técnica é adoptado por muitos pintores que 

provavelmente não se considerariam como improvisadores num sentido estrito. É o 

caso, por exemplo, do artista expressionista norueguês Frans Widerherg documentado 
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por Marwood Tucker (Tucker, 1992; Hazel, Smith e Dean, 1997). Ele refere o conceito 

de "Interrompido" na improvisação e diz que: “enquanto as pinturas de maior dimensão 

podem levar mais tempo na sua realização em tamanhos menores e mais leves, como os 

desenhos a aguarela o trabalho cria-se e estará presente em menos de 15 minutos" 

(Widerberg, 1994). Em Paris, em 1994, Widerherg pinta uma série de aguarelas de 

pequeno porte e dimensão muito pequena. No documentário de Tucker é possível ver-

se como ele trabalha continuamente cada aguarela que conclui num espaço de perto de 

seis ou sete minutos.  

O acto de apagar é relevante para a questão da velocidade no trabalho para estes 

pintores. O improvisador sonoro não tem meios de apagar (no sentido de esconder do 

público) um som que foi produzido, enquanto um artista plástico ao improvisar pode 

esconder uma marca anterior. Um pintor improvisador (pintando em público) também 

pode esconder uma pincelada, embora esta possa ter sido vista anteriormente pelo 

público. O processo, apresentado na película de Namuth, mostra que na superfície de 

uma pintura de Pollock, observada de perto, existem camadas de tinta que estão 

escondidas, no resultado final como acontece em muitas das suas obras. Elas podem 

ainda ter algum impacto, devido ao efeito ligeiro das diferentes camadas de 

profundidade deixadas pela tinta, mas que tal como os gestos, não estão directamente 

visíveis. Tal como acontece na escrita improvisada (abordada anteriormente), o pintor 

pode, portanto, usar a improvisação pelo menos, na dimensão de apagamento, no 

controlo do submerso, para além dos processos disponíveis a todos os outros 

improvisadores.  

É irónico que Robert Rauschenberg fizesse algumas pinturas, tentando apagar 

algumas telas que lhe foram dadas pelo pintor Willem de Kooning, por exemplo, no seu 

filme "Erased and Kooning” (1953), (Cf. DVD 4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_ 

video 9), Rauschenberg comenta que não queria mesmo apagá-los mas sim desenhar 

sobre elas. As Pinturas improvisadas por vezes permitem outras colaborações. As 

"cobramodifications" eram obras conjuntas realizadas por vários membros do 

movimento CoBra que envolviam a “overpainting” (repintura) de pinturas 

preexistentes. Também foram importantes as experiências conjuntas de William 
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Baziotes, Gerome Kamrowski e Jackson Pollock (fig.3) na improvisação colectiva de 

uma pintura que resultou em "Untitled 1940-1941", (cit Hazel, Smith e Dean, 1997).  

 

Fig.3 - Jackson Pollock, Untitled 1940-1941. Fonte: 
http://www.artysplash.com/linconscient-sans-ligne-de-contour/ 

A Pintura pode ser improvisada quando envolve colaboração com objectos 

encontrados, por exemplo, em alguns dos trabalhos de Robert Rauschenberg. O artista 

pode usar estes materiais encontrados por meio de técnicas em que o resultado é, por 

exemplo, parcialmente desconhecido como, por exemplo a transferência de técnicas 

utilizadas por Rauschenherg e também por outros artistas como o australiano Bill 

Brennan tais como a “frotage”, técnica de transferência envolvendo esfregar uma 

imagem pré-existente de modo a transferir selectivamente cor ou figura para outra 

folha.  

O acto de pintar em público é utilizado, rotineiramente por exemplo pela artista 

canadiana, Nancy Amor que empreendeu obras completas entre os anos de 1970-80 

(Snow, 1994), ao mesmo tempo ouvia improvisações colectivas de músicos 

contemporâneos canadenses, na Galeria de Música "CCMC” em Toronto, em vários 

concertos promovidos por esta Galeria (CCMC, 1985) de pintores japoneses do grupo 

Gutai Bitjutsu Kyokai, na sua fusão da pintura com happenings, trabalhos em público 

por vezes totalmente improvisados (tofu-net 2013). Do mesmo modo. Allen Fisher, 
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poeta e pintor britânico, utiliza também a improvisação no seu trabalho de pintura ao 

vivo por vezes recorrendo igualmente à fotografia.  

Na produção cinematográfica, como em relação a obra de Michael Snow, Peter 

Gidal e Keen Jeff, a manipulação do desenvolvimento da narrativa pode utilizar 

componentes do improviso, no entanto, normalmente isso é muito restrito. Também na 

captação fotográfica, (muitas vezes um meio mais mecânico) o evento de tomar uma 

única imagem com uma câmara é quase sempre muito breve. Assim, muitas das 

distinções graduais entre improvisação e composição que foram caracterizadas no 

capítulo 3 são quase irrelevantes.  

Na verdade, poucos praticantes da fotografia parecem insistir em qualquer conceito 

de improvisação na composição que é claramente distinguível (Hudson, 1990 cit. 

Hazel, Smith e Dean, 1997). Uma componente de improvisação que pode, naturalmente 

existir, no processo fotográfico, acontece nomeadamente na câmara escura, como se 

analisará mais tarde, mas se o objecto de fotografar é ele mesmo uma construção, então 

o processo de construção oferece improvisação. O fotógrafo australiano Pete Lyssiotis 

produz séries de imagens para música improvisada recorrendo à sobreposição de 

imagens feitas a partir de outras, utilizando fragmentos que articula de forma a 

construir uma narrativa. As fotografias de Lyssiotis, são também utilizadas para a 

construção posterior de textos colaborando com outros escritores como Anna Couani. 

A narrativa de Lyssiotis encontra-se, inteiramente, dentro do espírito da improvisação 

(Hazel, Smith e Dean, 1997). Ele afirma que corta imagens de revistas construindo as 

suas narrativas partindo de fragmentos que vai colocando ao lado uns dos outros de 

forma aleatória.  

Quem disse que a caneta é mais poderosa do que a espada esqueceu-se da tesoura? 
(Lysslotis, 1989, p. 2).  

Todas as fotografias são deformações da realidade que podemos imaginar com os 
nossos olhos. Eu recuso-me a aceitar o suborno magnífico da tecnologia das câmaras. 
Em vez disso, prefiro continuar a confiar nos meus olhos, minhas mãos e nas minhas 
tesouras... e a pensar melhor no papel (Lysslotis, 1989, p. 10). 

Lyssiotis afirma ter claras reservas sobre a fotografia directa da "realidade" uma vez 

que não prevê que uma nova visão será adquirida por considerar possível improvisação 

directa dentro fotografia. 
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 Optou-se assim, não discutir detalhadamente as questões da improvisação na 

fotografia neste capítulo, abordando-a mais tarde em capítulos posteriores quando se 

abordará a combinação de expressões artísticas.  

3.4.3 O Corpo e a Improvisação 

O corpo forma uma base pré-linguística de identidade que pode ter o mesmo grau de 

flexibilidade. Como identidade própria nele existem, também, "gramáticas" 

culturalmente entranhadas sobre outros aspectos do movimento. Usando a formulação 

de Meyer (Meyer, 1965; ver Cap. 4), o som é em grande parte não referencial (e de fato 

é, muitas vezes sintáctico e formal), as obras do corpo, são principalmente referenciais 

(e também formais). A referencialidade é inevitável por causa da associação entre o 

corpo e o intercâmbio social quotidiano. A mente usa o corpo como um dos seus 

veículos para o contacto diário com as outras mentes. 

Por outro lado, o corpo pode ser usado como um meio de expansão da auto 

execução de um processo, podendo alterar a mente do intérprete. 

Vários aspectos do desempenho podem ser vistos como sobe o efeito de uma catarse 

interior. Por exemplo, o auto-flagelação masoquista, o questionamento de género e, por 

vezes, o xamanismo podem ser parte de tais esforços. Em muitos tipos de performance 

do corpo, a improvisação não tem um papel declarado ou não é enfatizada. Assim, dois 

livros importantes sobre performance do corpo (Sayre, 1989; Marsh, 1993) não 

mencionam a palavra improvisação nos seus índices e ela quase nunca aparece nos seus 

textos. No entanto, isto não quer dizer que a improvisação não seja importante, mas 

sim, que é negligenciada no discurso crítico em favor de outros aspectos da 

representação. 

A forma como que o corpo foi experimentado e apresentado decaiu nos anos 

sessenta, como Sally Banes aponta, afirmando que os artistas de vanguarda tendem a 

celebrar o corpo pelo que ele realmente é, e não pela forma como tem sido socialmente 

visto (Banes 1994). Estes desafiaram a representação tradicional de um corpo bonito e 

puro que tinha sido até então, socialmente constrangido: em particular, como o local de 

observação passiva masculina, contestado pelas feministas, que interrogavam na sua 

intervenção social sobre a ideia do corpo feminino.  
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Para alguns artistas isso resultou no ênfase aos aspectos da experiência corporal que 

tinham sido reprimidos socialmente, o corpo (bakoniano) efervescente, grotesco e 

carnavalesco que combina facilmente com outros objectos e corpos, e se entrega a 

comer de forma extravagante, a beber, à actividade sexual e ao comportamento 

licencioso. Para outros, significa tratar o corpo mais como um objecto em si mesmo, 

para enfatizar o que Yvonne Rainer apelidou de "fisicalidade sem contraste" (Banes, 

1993, p. 190). O corpo também tem sido visto como o local de consciência elevada, o 

que pode ser alcançado por meio das técnicas Zen, ou por meio da utilização de drogas. 

A improvisação aparece aqui como sendo importante, pois é uma forma de cortar com 

as noções estereotipadas do corpo, tanto como puro e belo como também sendo apenas 

um recipiente para o ego, isso também porque a improvisação oferece formas de 

equilibrar a relação do espontâneo com o racional. 

Poder-se-á abordar o papel da improvisação corporal, considerando a tabulação 

oferecida pela dança-movimento desempenhada pela artista Yvone Rainer (1966; 1974) 

(Cf. DVD 4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 10). 

Através delas, Rainer (Fig. 4) expressou a sua raiva em relação ao empobrecimento 

de ideias, narcisismo e exibicionismo sexual disfarçado na dança, propondo que o 

corpo do artista deve subestimar elementos da dança vistos como característicos de arte 

convencional, e fazer a substituições constantes do quadro 1. 

Quadro 1: Tabulação de Rainer. Fonte em Projecto Mundaneum, 
http://catarinalee.wordpress.com/2012/03/18/film-about-a-woman-who-by-yvonne-rainer/ 

Minimizar ou eliminar Substituir por 

Fraseologia  Igualdade de energia e movimento 
"encontrado" 

Desenvolvimento e clímax  Igualdade das partes 

Variação: ritmo, forma, dinâmica, 
desempenho do personagem  

Repetição de eventos discretos, personagens 
desempenho neutro 

 Variedade: frases e campo espacial, a 
virtuosidade do movimento e corpo 
completamente estendido 

Actividade ou tarefa como actividade de acção 
singular, evento tonalidade à escala humana.  
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Fig. 4 – Yvonne Rainer (1974). Film About a Woman Who… Fonte: 
http://catarinalee.wordpress.com/2012/03/18/film-about-a-woman-who-by-yvonne-rainer/ 

Os objectivos de Rainer eram políticos, tais como formais, particularmente em 

relação à mudança do papel das mulheres na dança, que até 1950 tinha sido muito 

dominada pelo homem, tanto em termos de separação de papéis de dança como em 

oportunidades profissionais (ver quadro 1). Ela opôs-se às ideias de John Cage em que 

os métodos de organização não hierárquica, indeterminada, poderiam "despertar-nos 

para esta excelente vida ": ao contrário, ela acreditava no dever de alertar " para as 

maneiras pelas quais fomos levados a acreditar nesse conceito de “vida excelente”, 

“justa e correcta” (Sayre, 1989, p. 88-89). 

Muito do trabalho de corpo desenvolvido por esta artista foi inspirado no teatro 

japonês de Noh e Butoh, em que os movimentos do corpo mínimos podem ser veículos 

fundamentais; pelos eventos Futurista e Dadaístas, alguns dos quais compreendidos por 

apresentações heterodoxas do corpo articulado com outros pequenos eventos; e pelo 

balé convencional e outros fluxos de dança. 

Alguns dos mais importantes participantes no campo de trabalho corporal desde os 

meados do século XX com diferentes graus de compromisso com a improvisação são 

referidos nesta revisão teórica, de modo a proporcionar um enquadramento histórico à 
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discussão das componentes improvisadas. O coreógrafo Merce Cunningham (desde 

1940) é um exemplo importante neste campo, tendo trabalhado nas suas coreografias 

em grande parte de forma independente da música que as acompanhava. Algumas das 

suas performances foram mesmo criadas sem o recurso à música no seu discurso. Estes 

trabalhos também compartilham a “improvisação de contacto” (ver descrição do 

processo, a seguir), a falta de intencionalidade, ou mais particularmente, o desejo de 

evitar apresentar um significado pré-concebido. 

Em alguns casos, elas foram concebidas como recurso ao "indeterminado", recurso 

este relacionado com o trabalho e ideias de John Cage. 

Mais directamente relacionados com a improvisação foram as influências europeias 

da dançarina e coreografa alemã Mary Wigman, (Cf. DVD 4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 11 e 12), transmitindo influências às criações Norte 

Americanas desde a década de 1950 através do coreógrafo, compositor, e designer 

Alwin Nikolais e Murray Louis também ele dançarino e coreógrafo (Nikolais e Louis, 

1988) (Cf. DVD 4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 13 e 14), para esta 

escola de artistas a improvisação fazia parte importante da formação essencial. Na 

Costa Oeste dos EUA, onde foi muito influente na década de 60, a preocupação com a 

aplicação da improvisação como uma técnica era determinante para o desempenho 

central (Haiprin e McCarty, 1967 cit. por Hazel, Smith e Dean, 1997). Como alguns 

outros improvisadores já mencionados, Wigman era grande entusiasta da ideia de 

construir processos criativos tendo em conta a participação do público, em parte com a 

esperança que os seus processos interactivos os tornassem-nos menos separados do 

desempenho dos dançarinos alimentando a sua "curiosidade", em parte, porque os 

níveis extra de apreciação podem impulsionar essa consciência, (Cf. DVD. 4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_ video 15).  

Importante também foi o desafio das representações de corpo feminino na obra de 

Robert Morris e de Carolee Schneemann, em que esta reproduz fotograficamente uma 

simulação do quadro de Manet, “Olímpia” (Cf. DVD.4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_vídeo 16) em que Carolee Schneemann desempenha o 

papel de Olímpia (figura 5).  
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Fig. 5 - Robert Morris e de Carolee Schneemann - “Olímpia” – fonte em: 
http://www.variablemedia.net/f/introduction/case_morri_site_b.html. 

Este trabalho sobre a obra de Manet liga a pintura à escultura pondo em causa "a 

noção racionalista de que a arte é uma forma de trabalho que resulta num produto 

acabado" (citado em Morris Savre, 1989, p. 70). Carolee Schneemann referindo-se 

posteriormente a este seu trabalho considera-o pouco interessante porque nele ainda se 

encontra acentuada passividade feminina onde a figura masculina aparece ainda a 

dirigir a acção feminina (Hazel, Smith e Dean, 1997). No seu documentário 

autobiográfico afirma que a actuação na dança assenta: "Mais na troca de peso, e não 

no peso, por si só, sendo pouco importante para tal, as diferenças de força física entre 

os sexos podendo assim os papéis serem revertidos”, (Adair, 1992). Neste sentido, o 

movimento de improvisação de contacto era uma das formas de improvisação mais 

radicalmente feministas. 

No entanto o processo de improvisação de contacto não se enquadra em todos os 

tipos de pensamento feminista, uma vez que não celebra o essencial de alteridade da 

mulher, dando ênfase à condição física especial do corpo das mulheres, tais como 

outras teorias da qual é exemplo a da feminista Hélène Cixous (Cixous, 1986), e que se 

encontram sintetizadas no trabalho de artistas, como Schneeman. 



! 77!

 Nos movimentos de grupo, a possibilidade de construção de estruturas altas e 

transitoriamente estáveis, surgiram na improvisação de contacto, contrastando com os 

saltos apoiados realizados no ballet clássico. Os procedimentos são a essência do que 

se chama de improvisação sensorial. Estas tendências dentro de improvisação de 

contacto complementam o repertório de dança pré-existente de movimentos diminutos, 

herdados do cinema japonês e outras formas de artes marciais asiáticas como o Tai 

Chin e Aikido (Hazel, Smith e Dean, 1997).  

3.4.3.1 Processos de Improvisação em Dança - Improvisação de 
contacto e outros desenvolvimentos na improvisação com o 
corpo 

 A “improvisação de contacto”, provavelmente, começou a sério com as 

experiências de Steve Paxton, em 1972, (Cf. DVD. 4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 17). Paxton era um bailarino com experiência em 

ginástica olímpica e Aikido que vinha de uma trajectória de trabalho na dança moderna 

e experimental com Merce Cunningam e Robert Ellis Dunn com experiências 

cooperativas nas performances “Judson Church Dance Theatre” e “Grand Union”. Ele 

estava interessado em descobrir como a improvisação na dança poderia facilitar a 

interacção entre os corpos, as suas reacções físicas e como proporcionar a participação 

igualitária das pessoas num grupo, sem empregar arbitrariamente hierarquias sociais. 

Estava também empenhado em desenvolver um novo tipo de organização, não 

ditatorial social, para a dança, não excludente, e numa estrutura para a improvisação 

que não levasse ao isolamento de nenhum participante. As circunstâncias sociais e 

culturais da época influenciaram a sua iniciativa e também as ideias específicas do 

movimento.  

Paxton queria ampliar a noção de beleza física, até então muito restrita nas 

companhias de dança, e deixar o movimento derivar para outra base que não a de uma 

estética estabelecida ou um corpo tradicionalmente treinado. Porém, esta visão não 

pressupunha a figura de um mestre a ser copiada pelos outros. Paxton não tinha a 

intenção de criar eventos heróicos ou um vocabulário simbólico. Interessava-lhe o 

movimento do dia-a-dia, como a acção dos pedestres, o que se faz “aqui e agora”, o que 

acontece no momento, a indeterminação (Novack, 1990, p. 53). Paxton aceitava 
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qualquer material como sendo um veículo de arte. Com isso procurava que a dança 

acontecesse por si acreditando que qualquer corpo podia dançar. Empenhava-se 

também em encontrar a igualdade de papéis entre homens e mulheres na dança, 

considerando ser isso um importante valor social a ser integrado ao movimento e 

expresso nas performances. 

O processo de improvisação de contacto requeria assim uma maior auto-consciência 

corporal (riscos, tensões, possibilidades), desenvolvendo, paralelamente, uma 

consciência, bastante melhorada, do corpo desses parceiros de contacto. Essa doação 

corporal foi pensada para cultivar a liberdade social e intercâmbios mais suaves, 

seguindo a ideia de Cunningham em que qualquer movimento pode ser usado em 

dança, o seu alcance e flexibilidade aparente era encontrado na improvisação de 

contacto. Por outro lado a sensualidade potencial da improvisação de contacto era 

atraente, uma vez que não estava circunscrita às convenções de distância intrínseca à 

torção do “rock and roll” da dança. O público ficava frequentemente infectado pela 

sensação de liberdade sensual e disponibilidade física de ambos artistas em relação a si 

mesmos. É disso exemplo a improvisação de 1964-5 de Yvonne Rainer colaborando 

com Jill Johnston em que repetidamente pula do colo de homens na plateia (Anderson, 

1987). 

A improvisação de contacto é um exemplo incomum de colaboração, em que quase 

todas as actividades do grupo são divididas em sub-actividades envolvendo pelo menos 

duas pessoas. O Som e a improvisação de movimento envolvem várias vertentes 

contínuas (de som e movimento, respectivamente). Mas em cada indivíduo a 

improvisação de contacto depende, geralmente, pelo menos de um outro para a 

manutenção de um mesmo fio de movimento. Em contraste, nos grupos de 

improvisação de som, cada um pode manter um ou mais cordões de som sem 

assistência. Esta dependência mútua na improvisação de contacto revelou-se, em 

simultâneo, um potencial e uma limitação. É difícil avaliar em que grau de 

recombinação de pares ou grupos de improvisadores de contacto, os grupos podem ser 

capazes de transferir o movimento dos fios condutores que estavam cultivando de um 

para o outro a partir de uma combinação do contacto. Esses movimentos são, muitas 

vezes, pouco claros para que os participantes se possam focar nos fios de movimento 
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dos outros participantes e os daqueles com quem eles tinham estado anteriormente em 

contacto. As suas respostas sensoriais podem ser muitas vezes limitadas ao grupo 

imediato. Por isso também não é claro até que ponto eles serão capazes de desenvolver 

a continuidade de um fio pré-existente transferido para eles e combiná-los com os 

movimentos de um novo contacto. Isto significa que os seus potenciais geradores 

podem ser limitados, no que diz respeito, principalmente, ao que é operando dentro da 

sua combinação de contacto precedente. No entanto, a transferência de fios condutores 

não é uma característica essencial de qualquer arte, mesmo daqueles cujos participantes 

buscam multiplicidade de forma ou conteúdo. Assim, a improvisação de contacto 

oferece formas de evitar muitas das limitações convencionais de um grupo de dança 

que apenas contém um número limitado de funções, fios independentes, geralmente por 

causa da forte ênfase na simetria, coordenação, controle individual e elegância.  

Outro aspecto que é também muitas vezes pouco claro para os participantes é o grau 

em se foram concentrando nas vertentes de movimento de outros participantes ou 

daqueles com quem estavam em contacto. As suas respostas sensoriais podem ter sido 

muitas vezes limitadas ao grupo imediato. Por isso também não é claro até que ponto 

eles seriam capazes de desenvolver a continuidade de um fio pré-existente transferido 

para eles numa combinação com novo contacto.  

Porém o clima de cooperação e apoio mútuo cultivado pelo processo de 

improvisação por contacto encorajou muita gente (relutante em estudar outras formas 

de dança) a praticar esse tipo de improvisação na dança. 

O conceito de “dança sem julgamentos” e a não separação por níveis de habilidades 

e experiências, ao menos em termos explícitos, intensificou a atmosfera das situações 

de muitas danças sociais e contrapôs-se a virtualmente todos os ensinos de dança 

moderna e de ballet clássico, até dos amadores. A minimização de avaliações 

padronizadas ou académicas sobre a improvisação por contacto também contribuiu para 

uma grande variação de corpos “hábeis” e “aceitáveis” para esta forma de dança.  

A improvisação por contacto pode ser experimentada por pessoas das mais variadas 

idades, alturas, pesos, etnias, e, inclusive portadores de deficiências físicas. Esta 

diversidade de tipos de corpos contrasta com a uniformidade entre os bailarinos de 
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outras formas de dança, onde padrões restritos de corpos e beleza prevalecem. A 

ideologia da improvisação por contacto define o dançarino em termos de acção e 

sensação do corpo e não de aparência. Isto promove a aceitação e inclusão de uma 

maior variedade de talentos e tipos de corpos. O ideal neste tipo de improvisação é um 

íntimo e sincero diálogo entre duas pessoas por meio da interacção entre os seus 

corpos, cooperando com as leis da física e evocando imagens de camaradagem, jogo, 

brincadeira, educação, cuidado, desporto, sexo e amor. 

A diminuição temporária do recurso à improvisação por contacto, por volta de 

meados dos anos 80, pode ter sido sucedida pelo desenvolvimento de um novo 

potencial especial de interacção directa do corpo com outros tipos de sinais, por 

exemplo, os contactos do corpo, (não apenas o movimento do corpo individual) mas 

com outros meios de comunicação interactiva virtual, tais como sistemas multimédia 

ou imagens em movimento. Tal relação pode fortalecer um complemento à abordagem 

bastante comum de proporcionar tais ligações artísticas individuais ou colectivas. Para 

analisar o impacto desse tipo de combinações de corpos e suas formas modificadas e o 

trabalho daí resultante, ir-se-á voltar a estas questões no capítulo em que se abordará as 

relações combinatórias dos processos de improvisação.  

3.5 ELEMENTOS DA IMPROVISAÇÃO 

3.5.1 Ambientes para a Improvisação 

O ambiente aonde se geram experiências de improvisação é um factor importante 

para atrair e reter as melhores prestações. A inovação e a produtividade muitas vezes 

seguem e investem num projecto que incentiva a colaboração, a comunicação e a 

flexibilidade. Poder-se-á considerar como base de construção desses ambientes a 

recolha de um conjunto de tecnologias, pessoas e técnicas: por exemplo, estrutura de 

software, instrumentos, dispositivos, além de profissionais, fabricantes, pesquisadores, 

empregando técnicas e abordagens, que se possam juntar para a construção de um 

discurso único multifacetado e multidisciplinar surgido dessa conjugação ambiental de 

espaços impulsionadores da improvisação colectiva. 

Quando essas condições estão presentes, existem grandes oportunidades da 

improvisação ser bem-sucedida. Embora seja necessário recorrer a algum pensamento e 
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planeamento para que esta se possa tornar numa forma de organização ágil, com 

retornos que façam valer o seu investimento (Hallam e Ingold, 2007). 

O fluxo da informação também contribui para a improvisação. 

Um ambiente rico em estímulos favorece a resposta eficiente. Um ambiente rico em 

estímulos é factor preponderante na atracção e retenção de soluções inovadoras. 

Inovação e produtividade geralmente seguem do investimento num ambiente que 

estimule a colaboração, a comunicação e a flexibilidade. 

A improvisação não é inerente a tempos de conforto que contenham tempos para 

análise e baixa incerteza e que possam controlar os ambientes com planos para 

orientação das acções. Sob pressão do tempo e com incerteza um plano (necessário) é 

insuficiente para determinar acções e a improvisação é a alternativa para complementar 

essa orientação.  

A urgência para responder a problemas inesperados e oportunidades, ainda que com 

baixo nível de incerteza gera uma situação de alta ambiguidade onde o tempo não é 

limite, mas são várias as interpretações individuais possíveis para uma dada situação na 

qual um agente tem que agir e prosseguir agindo com base na sua sensibilidade e 

experiência (um trabalho de pesquisa, uma experimentação, o desenvolvimento de um 

software, etc.), envolvem um ciclo de design, construção, execução e análise de 

resultados. Dependendo da turbulência e das incertezas, estas fases podem ser 

executadas simultaneamente. Os resultados vão sendo desdobrados sem que cada 

executante tenha certeza dos próximos resultados.  

Para o trabalho dentro desse tempo escasso e o ambiente imprevisível, os 

participantes precisam de estar preparadas quase condicionados a acreditar que podem 

recombinar conhecimentos e enfrentar as situações.  

A tentativa de se juntar artistas, provenientes dos mais diversos meios, com ou sem 

experiência de improvisação, sem nenhuma preparação do ambiente, na maior parte 

dos casos, pode resultar no fracasso e frustração para aqueles que nela participam: uma 

sensação de vazio diante de uma não-interacção, um não-relacionamento, um não-

acontecimento, uma prática que não cria nada de significativo, nem para os artistas 

intervenientes, nem para eventuais espectadores. O insucesso daí surgido, é a 
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consequência da ausência de interacção. Neste caso os ambientes não se configuram, 

nem adquirem consistência e as performances não fluem, não se sustentam, não se 

esboçam estados transitórios nem de diálogo. 

Conclui-se assim que neste caso músicos, performers ou simples participantes não 

sendo livres para "conversar" usando seus instrumentos ou as suas capacidades não 

serão capazes de constituir uma prática quando não exista um sistema que unifique os 

procedimentos. Haverá sempre alguma necessidade prática de imposição de algum 

sistema ou idioma comum que actue como uma referência, uma resposta sobre a 

viabilidade da participação que depende da vivência de cada participante com o idioma 

proposto como ambiente. 

Na prática da improvisação, as questões ligadas ao tempo assumem uma 

importância fundamental. Estas questões envolvem, num primeiro momento, as formas 

de relacionamento entre os participantes, os materiais disponibilizados e a escuta do 

tempo pensado enquanto elemento ambiental, sendo importante ressaltar o carácter 

instantâneo da improvisação. Neste processo, não existem dois momentos separados: o 

da produção e o da escuta. Na improvisação, estes momentos estão integrados numa 

“contracção de presentes”. Assim, há que se ter em mente esta diferença fundamental 

entre um plano de consistência próprio da composição (em que obras são compostas) e 

o plano do efémero da improvisação.  

3.6 OUTROS ASPECTOS DA IMPROVISAÇÃO 

3.6.1 A Improvisação trabalha com a bricolage  

O termo bricolage resulta numa questão convergente no que consta à análise de 

processos individuais e colectivos de improvisação sendo também um ponto importante 

de referência nos estudos sobre o papel da improvisação nos processos de 

aprendizagem. Este termo deriva do francês e significa, realizar acções através de 

recursos disponíveis. O termo bricolage, é utilizado com grande frequência nos estudos 

sobre os processos de improvisação e citado por vários autores e Nachmanovitch 

(1993) refere mesmo que a bricolage, “pode salvar-nos de todos os fantasmas de nós 

mesmos, do que poderíamos ter sido se a vida tivesse tomado um rumo diferente”. 

Porque, segundo ele, a verdadeira criatividade nasce da bricolage, do trabalhar com 
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qualquer material estranho que nos venha parar às mãos, inclusive todo o tipo de seres 

excêntricos que nos rodeiam. Para Nachmanovitch (1993) um bricoleur é uma espécie 

de homem dos sete instrumentos, capaz de consertar qualquer coisa. Nos filmes de 

aventura, o poder da bricolage é simbolizado pelo herói cheio de truques que salva o 

mundo apenas com o seu canivete suíço e a sua esperteza. O bricoleur é um artista dos 

limites.  

O termo é interpretado também por Verjans (2005) da seguinte maneira: 

A tradução inglesa mais comum para a palavra “bricolage” é “do-it-yourself” 
(faça você mesmo), e relaciona-se com as pessoas que particularmente fazem 
pequenas alterações nas suas casas, jardins e utensílios. Num contexto organizacional, 
poder-se-ia interpretar o termo “bricolage” como series de acções toscas, realizadas 
por tentativas bem-intencionadas por pessoas sem muita experiência, no intuito de 
desviar a sua organização de problemas, e reparar prejuízos ao longo do caminho 
(Verjans, 2005, p. 509). 

Verjans (2005) associa a palavra francesa bricolage com a palavra inglesa tinkering, 

que em português teria o significado de remendar. Segundo o autor, os trabalhos 

desenvolvidos em grupos requerem, regularmente, habilidades e capacidades para 

resolver problemas ad hoc. Além disso, habilidades como criatividade não podem ser 

facilmente pré-sistematizadas. Desta forma, o carácter de improvisação das práticas de 

trabalho artístico possui uma relação próxima com as habilidades da bricolage. 

Ainda assim, é importante salientar que, mesmo que o caminho tenha sido realizado 

de maneira amadora, o artista que executa a acção de improvisação provavelmente já 

passou por um processo de aprendizagem e possui conhecimentos que poderão ser 

utilizados como estrutura para desenvolvimento de suas acções de improvisação com 

recurso à bricolage. 

A bricolage consiste na invenção de recursos a partir dos materiais disponíveis, para 

resolução de problemas imprevistos, caracterizando-se, assim, por ser local e 

contextual. 

Na improvisação teatral, estes recursos incidem sobre todos os recursos materiais 

(como equipamentos de cena, fantasias) e os recursos humanos (conhecimentos 

específicos de cada actor, interacção, performance). Chacra (2005) descreve vários 

elementos da improvisação que podem ser retirados de observações, análises, 
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atribuições de valores e até mesmo num âmbito popular. Na música, estes recursos 

incidem, entre outros, sobre as partituras, equipamentos musicais, habilidade técnica e 

conhecimento teórico do músico.  

Noutras expressões artísticas ou actividades humanas, os recursos a serem utilizados 

na bricolage abarcam todos os bens, capacidades, competências, processos 

organizacionais, informações que sejam controladas pelos seus executores e que 

permitam conceber e implementar estratégias que visem à eficiência e efectividade.  

Os bricoleurs respondem no momento usando as informações, ferramentas e os 

recursos que encontram à mão. Muitas vezes nos locais de trabalho, os recursos são 

parcos, frequentemente acusa-se a falta de criatividade para a capacidade de resposta, 

quando, na verdade, esta é muitas vezes a condição mais fértil para a acção de resposta 

(Hallam and Ingold 2007). 

A bricolage implica a economia de linguagem que permite que uma única linha de 

pensamento tenha inúmeras implicações e consequências. 

3.6.2 O uso de estruturas mínimas na improvisação 

Conforme se aprende e se observa, a gramática e as regras de análise sintáctica para 

encadear uma conversação e realizar um improviso no momento de um discurso, a 

linguagem musical também possui regras que devem ser observadas no momento da 

improvisação. Barrett (1998) destaca (ao explicar como os músicos de jazz aprendem a 

improvisar) que, aprender a improvisar no jazz, envolve aprender a teoria e as regras 

que governam as progressões musicais. 

Na música, a improvisação funciona como um diálogo a partir de uma linguagem 

que exige estruturas mínimas, como as regras gramaticais e as de ortografia. 

Realizando a afinidade entre uma improvisação musical e uma conversa, a linguagem 

poderia ser considerada o estilo musical ou cultura regional, o alfabeto seriam as notas 

musicais, as escalas seriam os estudos gramaticais, que seguiriam também a lógica da 

harmonia e dos acordes. Todos estes elementos unidos e formando novas frases e 

conversas de forma extemporânea caracterizariam o processo de improvisação (Meyer 

2004). Além disso, a conversa musical na improvisação exige também regras como 
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saber escutar enquanto o outro executa uma frase, de modo a depois conseguir 

responder à frase tocada com uma outra melodia. 

Sendo a improvisação na música baseada em determinadas estruturas, no entanto o 

improviso e a interpretação acontecem, sempre de forma diferente. A música oferece 

uma combinação única de estrutura e liberdade que se pode revelar precioso para 

alcançar um novo entendimento sobre a essência da sua estrutura organizacional. 

Assim, relacionando as estruturas mínimas com o elemento visto anteriormente, 

denominado de bricolage, entende-se, então, que as estruturas mínimas podem facilitar 

a bricolage, porque permitem criar um espaço para a exploração improvisada dentro 

dos limites estabelecidos. Tomando a concepção de improvisação como acção extraída 

com base nos recursos disponíveis, a conexão entre bricolage e estruturas mínimas 

pode, facilmente, ser estabelecida. As estruturas mínimas criam assim um espaço para 

exploração inovadora da utilização dos recursos (Meyer 2004). 

Pensa-se também ser importante para o ensino ou treino de artistas, a investigação 

de processos e recursos a serem utilizados que permitam aos artistas ou estudantes 

fazerem apelo a métodos criativos baseados em estruturas mínimas podendo recorrer à 

bricolage. No entanto, a maior parte dos processos de ensino ou treino, pautam-se pela 

opção e apelo às rotinas estáveis, estruturas e controles rígidos, que convidam os seus 

interlocutores a estabelecerem procedimentos e a utilizarem recursos segundo maneiras 

e processos predeterminados, ao contrário de convidá-los a serem criativos e a se 

envolverem na exploração, na improvisação e na bricolage.  

3.6.3 A Importância da improvisação na criação compartilhada: A partilha de 
conhecimentos - Talento, treino e trabalho em equipe. 

A improvisação pode ser individual ou colectiva. A improvisação individual pode 

ser comparada a um solo de improviso de um dos músicos, bailarino ou artista de 

teatro. No entanto, quando um pequeno grupo passa a improvisar, este improviso passa 

a ser colectivo, havendo uma necessidade de harmonia entre os improvisadores, para 

que todos caminhem num mesmo sentido. Nas suas ideias criativas, as pessoas dão 

importância ao talento, à persistência, à habilidade, à visão e ao conhecimento, 
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juntamente com o treino, suporte a todos, e à improvisação. No trabalho em grupo a 

diversidade ajuda a promover um ambiente dinâmico (Meyer 2004).  

Alguns trabalhos ou projectos podem ser demasiado grandes para que possamos dar 

conta deles sozinhos, ou simplesmente ser mais divertido realizá-los com amigos. Em 

qualquer dos casos, isso leva-nos ao produtivo e desafiador campo da colaboração. 

Cada colaborador traz para o trabalho um conjunto diferente de forças e resistências. 

Cada um deles proporciona ao outro, irritação e inspiração, pois temperamentos 

diferentes possuem estilos criativos diferentes. Não existe uma única ideia sobre 

criatividade capaz de descrevê-la no seu todo assim, como em qualquer 

relacionamento, quando colaboramos com outros construímos um ser maior, uma 

criatividade mais versátil (Nachmanovitch, 1993). 

Outra vantagem importante do trabalho em colaboração é de que é muito mais fácil 

aprender com alguém do que sozinho. A apatia é um dos maiores obstáculos que 

ocorrem durante o trabalho solitário e que, praticamente, deixa de existir quando se 

parte para a participação colectiva num trabalho em comum. A improvisação colectiva 

surge como uma boa conversação, nela os membros reúnem-se em volta de uma 

estrutura mínima (como já referimos acima) e exercitam-se na arte de ouvir os outros e 

a si mesmos, como trabalho mútuo de intervenções em tempo real. 

Segundo Weick e Westley (2004), este processo de troca mútua, ocorre pela 

transferência da aprendizagem dos indivíduos para o colectivo, podendo ser 

posteriormente institucionalizada em forma de sistemas, estruturas, estratégias e 

procedimentos. Estes dois sentidos da aprendizagem, segundo estes autores, atravessam 

a aprendizagem individual, colectiva e organizacional segundo quatro estágios que 

abrangem o processo de improvisação. Estes estágios dinâmicos, sociais e psicológicos 

da estrutura do trabalho de improvisação colectiva são (Weick e Westley 2004): 

a) A Intuição  

A intuição envolve a percepção de semelhanças e diferenças, padrões e 

possibilidades; como por exemplo: um músico quando improvisa em conjunto, 

enquanto aguarda o seu momento de improvisar, improvisa as suas notas com 

base nas notas anteriormente tocadas, na intuição de possibilidades de passagens 
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para outros temas e frases musicais, intuindo as notas que o companheiro irá 

tocar; 

b) A Interpretação 

Enquanto a intuição relaciona-se, predominantemente, com os processos de 

pensamento inconsciente, a interpretação aproxima-se da captação e organização 

destes elementos de forma consciente; 

c) A Integração 

A integração acontece quando as informações que já passaram pelas fases de 

intuição e de interpretação são socializadas para um grupo. Esta integração pode 

ocorrer por meio de conversas, artefactos ou exercícios práticos. 

d) A Institucionalização 

A institucionalização existe quando o processo de legitimação de actividades, 

comportamentos e conhecimentos passam a fazer parte das rotinas e da memória 

do grupo.  

Então, como funcionariam estas fases no processo de improvisação? Nachmanovitch 

(1993, p. 91) diz-nos sobre isso: 

Toco com um parceiro; ouvimos um ao outro, espelhamos um ao outro, estamos 
conectados com aquilo que ouvimos. Ele não sabe para onde estou indo, eu não sei 
para onde ele está indo, e no entanto prevemos e que o outro vai fazer, sentimos, 
conduzimos e seguimos um ao outro. Não há uma estrutura preestabelecida, mas, 
depois de cinco segundos tocando juntos, passa a existir uma estrutura, porque demos 
inicio a alguma coisa. Um abre a mente do outro como uma série congénita de caixas 
chinesas. Uma misteriosa comunicação que flui de um para o outro com major rapidez 
do que qualquer sinal que pudéssemos passar através do olhar ou do som. A música 
não nasce de um ou de outro, embora nossas idiossincrasias e nossos estilos, os 
sintomas de nossa natureza original, continuem exercendo a sua influência. A música 
também não nasce de um compromisso entre nós ou de um meio-termo (a média é 
sempre uma coisa tediosa!), mas de um terceiro elemento, que não é necessariamente 
igual ao que um ou outro de nós faria individualmente. O que brota é uma revelação 
para nós dois. Um terceiro estilo, totalmente novo, nos supera. É como se nos 
tivéssemos tornado num organismo grupal que tem uma natureza própria e um 
peculiar modo de ser, um elemento único e imprevisível, que é a personalidade ou o 
cérebro grupal. Afirmamos anteriormente que a fala quotidiana é um exemplo de 
improvisação. Mais do que isso, é uma improvisação compartilhada. Conhecemos 
alguém e juntos criamos uma linguagem...  



!88!

À medida que a improvisação varia, combina e recombina um conjunto de 

elementos, os membros passam a perceber a coerência e os caminhos da improvisação, 

conferindo-lhe assim um significado. Dessa maneira, projectam nela o que estão 

realizando colectivamente. É nesses momentos que surge a aprendizagem do grupo, 

pois passam a ser momentos a serem lembrados como experiências significativas. 

“A beleza de tocar junto com alguém é a possibilidade de encontrar a unidade. É 

surpreendente a frequência com que dois músicos de formação e escolas diferentes se 

encontram e, antes de trocar duas palavras, começam a improvisar, revelando uma 

totalidade, uma estrutura e uma perfeita comunicação” (Nachmanovitch, 1993 p. 92). 

Assim, a acção coordenada vai-se tornando fluída, não determinando esforço, e a 

linguagem que daí vai surgindo torna-se criadora em vez de descrever. Sendo assim, 

conhecimento antigo a ser olhado como novo, numa mistura de descoberta e nostalgia.  

Por outro lado, a livre colaboração entre músicos é apenas uma das muitas 

possibilidades de intercâmbio estético. A colaboração intermédia enriquece igualmente 

a vida de poetas, artistas plásticos, bailarinos, actores, cineastas e muitos outros artistas. 

As combinações e permutas possíveis são infinitas e a evolução das novas tecnologias 

têm vindo a tornar cada vez mais exequível o velho sonho da arte multimédia. Vivemos 

numa época em que os multiformes mundos da música e da arte estão começando a 

encontrar-se, a misturar-se e a criar espécies artísticas inteiramente novas. Uma ponte 

encontra-se lançada entre estes diversos tipos de arte: entre o oriental e ocidental, entre 

o popular e o clássico, entre a improvisação e a composição rigidamente estruturada; o 

vídeo junta-se ao sintetizador digital, que se junta ao monocórdio de Pitágoras, que se 

junta à dança - teatro. Culturas inteiras encontram-se expressando-se juntas, 

colaborando umas com as outras, fertilizando entre si (Nachmanovitch 1993). 

O fazer artístico compartilhado é, em e por si mesmo, a expressão, o veículo e a 

força motriz dos relacionamentos humanos. Na expressão conjunta, os participantes 

constroem uma sociedade à parte e própria.  

Proporcionando um relacionamento directo entre as pessoas, sem qualquer outro 

intermediário a não ser a imaginação de cada um, a improvisação em grupo actua como 

um catalisador de amizades fortes e especiais, entendendo-se assim a pertinência do 
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recurso a processos de improvisação na formação artística e na produção de 

relacionamentos inter-artísticos em grupos de alunos ou na formação profissional nas 

artes performativas. 
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CAPÍTULO 4 

Liberdade, acaso e ironia – análise dos processos de improvisação e suas 
possibilidades combinatórias interdisciplinares e multidisciplinares. 

3.7 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo aborda-se diversas formas improvisação combinatórias entre duas 

expressões artísticas ou média diferentes analisando usos interessantes dessas 

combinações ou experiências significativas entre artistas, recorrendo por vezes, 

também, a breves referências históricas ou descrições dos processos utilizados e 

resultados deles surgidos. 

Serão assim abordadas as seguintes formas combinatórias de improvisação: o som e 

a palavra; o som e o movimento corporal; o som e as expressões artísticas visuais; a 

palavra e a expressão visual. 

Procura-se neste capítulo abordar a experiência da improvisação conjunta de dois 

meios de expressão diferentes de forma colaborativa, analisando o trabalho de alguns 

artistas contemporâneos e técnicas por eles utilizadas e fazendo por fim alusão a 

exemplos recolhidos ao longo da observação directa do trabalho do grupo de teatro 

“Cena Múltipla”. A análise da importância dessas experiências combinatórias na 

construção de um discurso performativo mais abrangente, será tratada no capítulo 

posterior que se debruçará sobre algumas formas combinatórias de improvisação mais 

complexas como, por exemplo, o teatro. 

Sendo o teatro uma forma combinatória complexa com recurso a diversas 

expressões artísticas aonde o trabalho multidisciplinar é predominante e parte 

integrante da obra final, o trabalho preparativo que leva a criação da obra é por vezes 

constituído por experiencias combinatórias mais reduzidas daí o interesse em analisar 

de forma separada essas diversas possibilidades de interacção de meios de expressão no 

trabalho prévio de construção da obra.  

 



! 91!

3.8 FORMAS COMBINATÓRIAS DE IMPROVISAÇÃO - COM RECURSO A MAIS DE UM 

MEIO DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA 

3.8.1 Improvisações combinatória de: Som/Palavra; Sonoro/Corporal; 
Som/Visual; Palavra/Visual 

3.8.1.1 Improvisação Som/Palavra. 

Na improvisação com sons e palavras, os dois podem agir um para outro como 

trampolim (por exemplo, o improvisador verbal pode pensar enquanto o músico 

preenche as lacunas). Também é possível improvisar sobre o continuum que une as 

palavras ao som, liberando, portanto, o intérprete da dificuldade de sempre ter que 

pensar numa palavra específica. 

A improvisação através da palavra e do som cria uma relação não hierárquica entre 

os dois, uma vez que as palavras não são “organizadas para” a música: os dois 

interagem um pouco numa relação dinâmica, transformadora.  

A improvisação som/palavra pode, portanto, ajudar a criar uma tensão entre as 

palavras e o som gerando um tipo de intercâmbio semiótico entre eles. Esta troca 

semiótica é possível porque os dois sistemas possuem características comuns, ainda que 

em graus diferentes. As palavras são constituídas por significantes (sons), bem como 

significados (conceitos), assim o som é intrínseco à linguagem. A presença da música 

aumenta este aspecto sensual da língua: eles empurram-na para apreciações mais 

abstractas do usos da língua e permite-nos sentir o seu significado. A música, por outro 

lado, é um sistema de linguagem menos referencial (é difícil dizer qual é o significado), 

mas a presença de palavras pode injectar um grau de referencialidade, sugerindo 

relações entre sons particulares gerando possíveis significados. O meio som /palavra 

permite, portanto, a exploração do que constitui o significado em cada componente, 

permitindo surgirem novos tipos de significados como parte da sua transição. 

A improvisação com palavras e som, muitas vezes, envolve uma resposta imediata 

para as significações possíveis e qualidades de palavras e sons. Som e estrutura sempre 

foram importantes na poesia e o som é muitas vezes utilizado em contra senso em 

poemas tradicionais, mas dentro de certos limites. O som tende a adaptar-se ajustando-

se ao sentido das palavras, mesmo que os poetas frequentemente permitam ao 
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significado surgir de forma inesperada, porque gostaram do som de uma palavra 

específica.  

Improvisar pode amplificar esse jogo entre o som e o significado e pode criar uma 

fusão entre eles. Essa fusão também ocorre no texto experimental não improvisado. A 

improvisação pode produzir uma multiplicidade e simultaneidade de relações 

som/palavra e fornecer uma influência importante em obras, que não são 

fundamentalmente improvisadas. 

Muitos tipos diferentes de interacção entre o poeta e o músico são assim possíveis 

em contexto de improvisação. Às vezes o improviso é feito principalmente pelos 

músicos porque eles estão mais habituados a improvisar (embora as habilidades de 

improvisação não sejam muito comuns entre os músicos, elas são ainda menos comuns 

entre os escritores). Por vezes os músicos podem improvisar em grande parte em 

resposta ao um texto composto (como, por exemplo, no caso do grupo australiano 

“Machine for Making Sense” (Rue, 1991; Machine for Making Sense, 1993). No caso 

da maioria das performances de jazz e poesia os altifalantes podem ajustar intervalos 

em resposta aos músicos mas não, fundamentalmente, improvisar o texto. Muito poucas 

apresentações envolvem uma mistura de leitura de textos e palavras ou som vocal 

improvisados. Quando o texto é improvisado o improvisador verbal pode manter 

inteiramente o domínio verbal. Mas também existem muitos tipos diferentes de fonética 

improvisada que se sobrepõem à improvisação vocal e muitas performances utilizam os 

extremos das variações vocais e verbais. Em certos casos os poetas não trabalham com 

os músicos, mas fornecem ambos, o texto e o som. 

 Seja qual for o grau de base semântica para o desempenho, o artista sempre pode 

usar a sua voz como um instrumento musical, explorando o ritmo, tom e timbre como 

efeito musical. Todos esses tipos de actividade estão relacionados com o movimento 

artístico "texto-som", às vezes conhecido como "poesia sonora". Os movimentos 

“texto-som” originaram experiências artísticas tais como as dos Surrealistas, Dadaístas 

e Futuristas no início do século passado, particularmente a poesia fonética de Hugo 

Ball (1916) e o "Ursonate" de Kurt Schwitters, (Fig 6) reemergindo com alguma força 

durante os anos 50 e anos 70, através do trabalho de profissionais como Gerhard Ruhm, 

Bob Cobbing, Henri Chopin, Bernard Heidsieck. Richard Kostelanetz qualifica este 
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processo pelo uso do som do texto como sendo um intermedium localizado entre as 

artes musicais e as artes da linguagem ao onde o termo - “texto-som” - é utilizado para 

designar a linguagem cujo principal meio de coerência é o som, em vez da - sintaxe ou 

da semântica - onde os sons feitos por palavras compreensíveis criam a sua própria 

coerência para além da linguagem denotativa (Kostelanetz, 1980 p. 14).  

Kostelanetz não usa este termo para especificar peças que usam campos definidos, 

mas o termo normalmente é usado de forma mais ampla em relação interacções de voz 

/ texto / som. 

 O “Texto-som” de país para país, por exemplo nos Estado Unidos da América foi 

associado com a música experimental, como a de John Cage e de composições 

minimalistas / sistémicas como as de Steve Reich e Terry Riley. Em contraste, Henri 

Chopin (Cf. DVD. 4, Anexos 2_Pasta1_Vídeos_exemplos_vídeo 20) argumentava que 

Zurbrugg a visão de Chopin aproximava-se mais do trabalho europeu mais abstracto do 

que o americano. O “Texto-som”, no entanto, faz parte de um contexto muito mais 

amplo, visto o texto e o som se encontrarem juntos de formas diferentes na cultura 

contemporânea, por exemplo, na música popular. Zurbrugg salientou a maneira em que 

“formas populares de radiodifusão, ambas redefiniram certas práticas de arte 

experimental e estendendo as suas audiências, associando-as a categorias mais 

acessíveis, como a música 'pós-industrial'. Em algo que da mesma forma, criasse 

conceitos como os de escultura sonora, instalações sonoras e instalações de vídeo que 

permitiram a diferentes tipos de arte sonora encontrar a exposição mais alargada e 

ainda mais significativamente de ser criada para difusão mais alargada de exposição” 

(Zurbrugg, 1989, p. 34). 

O “Texto-som”, é o nome histórico da fonética que foi particularmente importante 

nos anos 50 e dos anos 70, mas tem sido influente na recolha dinâmica desde tipo de 

expressão através de uma variedade de nomes diferentes. Larry Wendt, por exemplo, 

fala sobre a palavra/som ao trabalhar nos anos oitenta e noventa, como "poesia post-

sound" (Wendt, 1993). Esse trabalho é representado em muitos tipos de performance e 

arte de rádio e diversas outras categorias que Zurbrugg menciona acima. 
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Muitos tipos de obras contendo palavra e som são compostas por obras a serem 

realizadas em performances. No entanto, o nível de realização necessária para essa 

performance varia consideravelmente, por vezes, exigindo extensa improvisação. Dick 

Higgins diferenciou-se das várias classes diferentes de poesia sonora, sendo os seus 

poemas sem escrita de textos (Higgins, 1984).  

Nos anos 50/70 a base ideológica para improvisação “texto-som” não era 

necessariamente coerente, mudando de um intérprete para outro, mas tendia a salientar 

uma posição política radical. Muitos artistas de “texto-som” olhavam para a 

improvisação como uma revolta contra a criação literária e um meio para a libertação 

social. Por exemplo, a crença de Mac Low no "anarquismo comunal pacifista" 

basicamente era um credo da igualdade nas instruções projectadas como "ouvir e 

relacionar”, que acompanham suas peças, faziam induzir. As ideias de Bob Cobbing 

sobre “texto-som” eram semelhantes: “um novo meio de comunicação em que acredito 

é restabelecido, um método antigo, que é mais natural, mais directo e mais honesto do 

que, por exemplo, a voz dos dias actuais na política ou religião?” (McCaffery e Nichol, 

1978 p. 39). 
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Fig. 6 - Kurt Schwitters. Ursonate: Scherzo. Fonte em: Universität Schüler| Abiturienten 
Wirtschaftsportal site, http://www.uni-

saarland.de/fak4/fr41/Engel/ME/Vorlesungen/Moderne%20Lyrik3/09Schwitters_Ursonate.htm#top. 
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Outra influência importante foi a terapia Gestalt, para McCaffery, da "energia 

gestalt" (McCaffery e Nichol, 1978, p. 32). A improvisação de Paula Claire de “texto-

som”, imbuída de significado místico: "a incrível malha total da nossa própria estrutura 

que vibra simpaticamente com todo o universo" (McCaffery e Nichol, 1978, p. 21). O 

cepticismo sobre tal terminologia romântica foi expressa por vários outros profissionais 

como Stephen Scobie (Kostelanetz, 1980, p. 46). 

A religião budista também influenciou alguns praticantes. Jackson Mac Low, cujo 

trabalho muitas vezes envolve a criação de estruturas que incentivam a improvisação 

em condições rigidamente controladas, foi influenciado pelo conceito budista das 

consciências quotidianas: a noção de perceber os fenómenos, tanto quanto possível, 

sem apego e sem preconceito. Ele sentiu que "permitindo aos artistas tomar decisões 

importantes diminui o papel do ego do autor/compositor e ajuda a tornar os artistas 

mais conscientes do ego e do “não ego" (Smith, 1993). Isto era similar à ideia de 

composição sem ego na obra de John Cage. Mac Low trabalhou com Cage e, em vários 

aspectos, compartilharam uma visão comum. 

3.8.1.1.1 Processos e produtos da improvisação Texto/Som  

A improvisação Texto-som por vezes usa um referente. Por exemplo, o artista Bob 

Cobbing utilizou partituras gráficas como base de suas improvisações. Em algumas 

dessas partituras como, por exemplo, em o "alfabeto de peixes”, (Cf. DVD. 4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_vídeo 21) ou em "Worm", (Cf. DVD.4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 22), o elemento semântico encontra-se presente, 

mas a forma como as palavras são vocalizadas em termos de entrega rítmica, timbre e a 

afinação foi deixada livre (Fig. 7 e 8). A entrega vocal e a resposta dos músicos (Ma-

Lou Bangerter, Lol Coxhill e Hugh Metcalfe) transformam o conteúdo 

emocional/intelectual do referente ao ficar muito próximo dele, (Cf. DVD 4, em Anexos 

5_Gravações sonoras_Audio3_Bob Cobbing_Alphabet-Of-Fishes__1988.mp3). 
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Fig.7 - Bob Cobbing, alfabeto de peixes. Fonte em: 
http://www.gruenrekorder.de/?page_id=1773 
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Fig.8- Bob Cobbing, Worm. fonte em: Suppose I call a man a horse, or a horse a man - Anna 
Barham's exhibition and research project at Site, http://supposeicall.blogspot.pt/2013/03/voice-

body-body-writing.html 

 

Bob Cobbing e Paula Claire (Claire 2013), usaram objectos (como um repolho, uma 

pedra, um pedaço de corda, diversos tijolos ou um pano) como base para a 

improvisação. Na década de 70, Paula Claire realizou seu "padrão de sons” ou seja, 

improvisações de som sobre superfícies, padrões e texturas de objectos inanimados” 

(McCaffery e Nichol, 1978, p. 14). O grupo canadiano, “the Four Horsemen”, que 

começou a colaborar em 1969, por vezes utiliza partituras para trabalhar e em que o 

recurso a sons e valores estão especificamente descritos, sendo também os pontos de 

entrada e saída. Por vezes, o texto utilizado contém algo em contra, actuando como 

anti-texto", (McCaffery e Nichol, 1978 p.18) Noutros casos, os “Four Horsemen” 

utilizam o que McCaffery chama de bricolage como base do improviso: cada membro 
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do grupo trazia textos recortes de jornal que funcionavam como sua própria escrita. O 

material era usado como ponto de partida durante uma performance como padrões de 

som que iam começando a emergir sendo posteriormente abandonados (McCaffery e 

Nichol, 1978, p. 34). 

No caso da obra "Gathas" do poeta Jackson Mac Low, o artista constrói letras com 

base na qual ele monta, novamente, estruturas de sons ou letras com se fossem 

Mantras. Cada nota pertence a uma série de peças de "Vocabulário" oferecendo 

palavras e sequências, passos musicais derivados das letras do nome de uma pessoa. 

Aos artistas era pedido assim que construíssem padrões musicais e linguísticos. As 

instruções para essas peças definem determinados limites e orientações para o 

desempenho, equilíbrio entre a liberdade e a restrição e a combinação de uma estrutura 

parcialmente pré-determinada aonde é sobreposta improvisação surgida do 

desempenho. 

 

Fig.9 – Jackson Mac Low. Vocabulário anotado para Eve Rosenthal. Fonte: Brenda May 
Gallery site, 

http://www.brendamaygallery.com.au/enlarge_ex.php?workID=37208&exhibitionID=198 
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Fig. 9.a - Jackson Mac Low. Vocabulário anotado para Eve Rosenthal. Fonte: Brenda May 
Gallery site, 

http://www.brendamaygallery.com.au/enlarge_ex.php?workID=37208&exhibitionID=198 

Na obra “vocabulário anotado para Eve Rosenthal” (Fig.9 e 9a) palavras e notas 

derivadas do nome "Eve Rosenthal” são dadas aos artistas, que são obrigados a 

improvisar sobre elas dentro de certos limites. A Pontuação também é visualmente 

muito estimulante sendo esta apenas um esqueleto que vai sugerindo possibilidades, 

permitindo que cada desempenho seja diferente. Os artistas podem escolher caminhos 

através do trabalho de rejeitar certas possibilidades de significado, tornando a peça, por 
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exemplo, mais ou menos política ou contemporânea. Isso tem interessantes implicações 

históricas, porque a antiga notação de partitura torna-se ela assim passível de ser 

trabalhada com especificidades contemporâneas.  

Ao mesmo tempo, cada apresentação terá uma certa semelhança estrutural com as 

outras, porque todas elas emanam das mesmas instruções normativas. Isto remonta para 

uma estrutura profunda ou intrínseca, representada pela pontuação (a estrutura que deve 

compartilhar todas as apresentações) e a estrutura sobreposta (que surge nas 

performances individuais). A estrutura de toda a peça resulta numa complexa 

amálgama dessas duas estruturas, que só pode ser trazida para ser improvisada com a 

colaboração dos participantes.  

A peça "A Notated Vocabulary for Eve Rosenthal” de Jackson Mac Law reúne 

claramente música e som de forma iterativa, não-hierárquica. A combinação de 

sistemas linguísticos e musicais e a sua interacção com a colaboração dos artistas, 

criam estruturas de múltiplas camadas em que vários fluxos descontínuos e semânticos 

de som que se relacionam. Isso é demonstrado na transcrição apresentada em baixo 

(Smith, 1989, p. 163) retirada de uma breve passagem de uma performance ao vivo:  

voice one: enter ever heaven  
voice two: enter rove lean  
voice one: enter ever revel rat  
voice two: enter rove lean  
voice one: halt strove enter our steer sheen  

No entanto, tal transcrição reflecte apenas o elemento verbal. Uma palavra pode 

fornecer um trampolim para um som, ou uma combinação de palavras, produzidas por 

um artista pode ser "enganada" por outra, verbalmente ou musicalmente como 

resultado da convergência dos sistemas musicais e linguísticos. As formas, (focadas 

anteriormente) em que estas obras produzem uma troca de sistemas semióticos, para 

que os elementos musicais tornam-se mais referenciais e os seus elementos linguísticos 

mais abstractos (Smith, 1989; Na Smit, 1991). As palavras que são faladas e não 

cantadas, são apresentadas em interacção dinâmica com a música; a sua conjunção não 

envolve a subordinação hierárquica das palavras à música tal como se pode encontrar 

numa canção. Por outro lado, as palavras podem fazer a música parecer ser mais 

referencial do que seria no caso contrário.  
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Como muitos artistas de vanguarda, Mac Low não via qualquer necessidade de fazer 

do seu trabalho um veículo para declarações políticas directas; no entanto, isso não 

significa que o seu trabalho não seja político. Ele também se desloca das formas 

tradicionalmente e socialmente aceites em relação ao uso da língua (a ordem da 

linguagem simbólica) permitindo assim fazer emergir, o que Julia Kristeva chama o 

“aspecto semiótico da língua” (Kristeva 1974). Além disso, os artistas podem assim 

optar por apresentar um texto politizado apenas pela sua escolha de combinações de 

palavras e justaposições de som. 

Bob Cobbing usa frequentemente a técnica de growling (rosnando) sons em 

conjunto com texto corrido, criando assim uma tensão entre a entrega vocal e o 

conteúdo semântico. O processo tende a ser associativo, deixando a voz a liderar o 

caminho para que os sons possam resultar de processos físicos ou sensações. BP Nichol 

(improvisador canadiano e também um membro do grupo musical americano “Four 

Horsemen”) usa uma variedade de ruídos vocais, incluindo o soprar no microfone em 

duas das suas apresentações “Eight Part Suite” e “White Text Sure” (prose tattoo, 

1983),  

A maioria da improvisação texto-som é sensorial, pelo menos em termos de sua 

dinâmica interna. Steve McCaffery descreve o relacionamento entre os membros do 

grupo “Four Horsemen” em termos de metonímica: 

Como partes tornamo-nos no todo, apenas reconhecendo a nossa parcialidade, a 
nossa independência molecular. A noção do funcionamento do todo não é a de um 
agregado consumado de peças, mas de um todo justaposto, o todo, ou seja, como um 
conceito colocado juntamente com as partes, entrando em relação com as partes, mas 
de nenhuma maneira dominando-as (McCaffery e Nichol, 1978, p. 33). 

Às vezes o conceito de interacção é estendido para o público. Por exemplo, Paula 

Claire afirma que:  

a participação na improvisação foi essencial para o meu trabalho desde o meados 
l960s. Gostaria de ser um catalisador, não um intérprete para uma audiência passiva 
(McCaffery e Nichol, 1978, p. 21).  

3.8.1.1.2 A Improvisação Texto/Som e a tecnologia 

 A improvisação Texto-som, desde o seu início, incorpora por vezes outras 

tecnologias. O artista Henri Chopin, por exemplo, muitas vezes improvisa sons de 
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respiração nas suas obras não semânticas, que combinam a improvisação vocal com 

trabalho de estúdio editado (Cf. DVD. 4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 

23) (Chopin, 1983, 2005). No entanto, as tecnologias de gravação e reprodução têm 

vindo progressivamente a permitir maior manipulação em tempo real em resultado da 

substituição progressiva dos meios analógicos pelos meios digitais. Estes últimos 

incluem a utilização de um instrumento como o sampler, sendo este um gravador 

digital de trechos ou registos e repetições do som que podem ser manipulados através 

de teclas de um teclado digital ou de um computador. Através da utilização desta 

tecnologia, a voz pode ser alterada radicalmente em tempo real, transformando-se em 

ritmo, tom e dinâmica. Isso altera não só o som, mas também as suas implicações e 

especificidades. Por exemplo, a voz pode tornar-se de masculina em feminina, ou pode 

ser manipulada até ao ponto de ser mal reconhecível como uma voz humana. Ao 

mesmo tempo os sons podem ser humanizados ou transformados em sons verbais, para 

mais uma vez, produzir uma troca semiótica entre os dois sistemas. 

Esta troca permite exploração dos extremos da música e da linguagem. Na peça de 

rádio "Collaboration" realizada por Amanda Stewart e Warren Burt (1987), são 

utilizadas a improvisação e partitura composta por secções. Amanda Stewart ela 

própria improvisou sons que são às vezes acompanhados por sons incluídos em 

amostras de som da sua voz. Os sons da voz são uma mistura de sons vocais, por vezes 

pouco perceptíveis, como o coaxar e que sugerem uma voz entre as fronteiras da língua 

e da música (Zurbrugg, 1988). Muitas vezes a sensação do revestimento de significado 

residual de uma luta interior e ansiedade reprimida, não verbalizadas. Amanda Stewart 

diz sobre a sua colaboração em duas secções ao vivo voz e electrónica em que 

improvisaram juntos:  

Neste processo, eu fiz uma improvisação vocal e Warren gravou fragmentos 
comprimidos criados por ele num sampler de tal forma que cada som vocal foi 
distribuído por três teclas do teclado... Havia um total de dezassete sons vocais 
organizados desta forma através de um teclado de quatro oitavas, a partir daí 
improvisámos com a minha voz amplificada num canal estéreo e Warren, tocando o 
"vocabulário" do meu som no sampler em noutro canal. Foi um processo estimulante - 
sons vocais abstractos colidindo num jogo musical rápido, expondo algumas das 
formas complexas em que sons se podem agrupar em micro sistemas. Os sons podem 
ser ouvidos como fonemas ou sinais transculturais não verbais ou materiais musicais. 
Existindo um vasto conjunto de jogos musicais, trocadilhos, onomatopeias, trocadilhos 
de entonação de voz (Smith, 1991). 
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Amanda Stewart também menciona as implicações gerais do seu trabalho: 

Os sons da voz podem ser ouvidos como fonemas ou meias palavras, grunhidos 
expressionistas ou materiais musicais. Mas o importante é que oposições como 
aquelas entre linguagem/música, homem/máquina, sujeito/objecto, quebram, fazendo 
com que os outros sentidos se tornem mais imperativos (Zurbrugg, 1989, p. 46). 

Amanda Stewart tem começado recentemente a incorporar mais extensivamente a 

improvisação no seu trabalho, muitas vezes usando textos de pré-escrita ou listas de 

palavras como indutores. Ela escolhe e trabalha com palavras, fonemas ou frases de 

texto; combina palavras de diferentes partes de um texto; ou diverge das formas do que 

acrescenta ao texto, que parecem adequados ao momento da improvisação. 

 Elementos semânticos são justapostos com vocalizações agudas e ruídos vocais não 

verbais. Prevalecem por vezes usados como um auxílio à improvisação, para que a 

improvisação ao vivo possa ser uma resposta a uma voz pré-gravada. Ela explicita 

sobre sua utilização dessas abordagens o seguinte: 

...é essencialmente um pedaço gerado semanticamente. Ele é composto de quatro 
camadas de interjeições e comentários. Compus um texto em que a palavra chave foi 
definida, mas o desempenho destas palavras era para ser manipulado 
espontaneamente pela voz (sem processamento) em "tempo real" improvisando. Eu 
gravei esta primeira apresentação na pista esquerda e, em seguida, gravei um segundo 
texto sobre a pista direita, comentando e interceptando as primeiras. As terceiras e 
quartas camadas eram gravações estéreo das improvisações vocais em que fazia 
comentários ocasionais sobre a primeira. Ao ouvir os alto-falantes esquerdos e direito, 
isoladamente, pode-se ouvir os dois textos, ouvindo e comentando sobre os outros as 
suas dimensões semânticas vão sendo encorajadas... (Wendt, 1993, p. 76). 

...Os textos usam uma diversidade de referências e construções, de pronomes 
esquizóides operísticos como "ela ele" tiradas de palavras fracturadas, fonemas, 
chamadas, declarações, explosões, gaguejos, pronunciamentos, sons de boca, 
discursos paralelos "substantivos do concreto". para que modos de escuta sejam 
constantemente alternados entre campos diferentes da forma, sugestão e significado 
(Wendt, 1993, p. 76). 

No "Poema sem linguagem" (Smith e Dean, 1991) gravado em 1994 é usada uma 

mistura de tecnologias digitas e analógicas, combinando a prevalência composicional 

da voz com a manipulação de amostras em tempo real. Os sons musicais de 

instrumentos de corda e percussão são gerados como amostras e como objectos de 

síntese de outros sons de teclado electrónico. Estes sons foram, previamente 

sintetizados e tomados a partir de amostras de texto que foram editadas digitalmente. A 

relação entre som verbal e não verbal é explorada através de uma ampla gama de 
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formas, incluindo o uso de amostras invertidas, conjuntos de amostras de sons 

digitalmente transformados, para que as densas estruturas rítmicas sejam, por vezes, 

construídas a partir de palavras e partes de palavras, diferentes partes das palavras estão 

comprimidas ou emergem em momentos divergentes. O texto é um conjunto de multi-

camadas e multi-referenciais: a obra trata de questões de raça, linguagem e conceitos da 

mente, mas também se refere aos mesmos conceitos na relação da linguagem com a 

música. Ela assume a forma de uma partitura permitindo improvisação valiosa sobre as 

amostras, mas com especificidade quanto ao que deve ser ou não ser utilizado (Fig.10). 
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Fig.10 – Hazel Smith e Roger DeanParte do poema Poet Without Language. Fonte: Hazel, 
Smith e Dean, R. T. (1997). 
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3.8.1.2 A Improvisação Som/Corpo.  

Além da improvisação de contacto, analisada anteriormente, as improvisações mais 

corporais ocorrem em formas de carácter multidisciplinar como na dança e no teatro, e 

sobre o qual se irá debruçar esta pesquisa, com mais profundidade, mais adiante. No 

entanto, é importante considerar as relações entre os sub componentes de tal relação 

multidisciplinar que se considera aqui como “Poli-média”. Neste caso o som e o corpo 

trabalham especificamente, de forma a clarificar as realizações, restrições e 

potencialidades comuns. Porém, entendeu-se considerar também alguns exemplos de 

trabalhos artísticos que isolam esses dois componentes dos outros elementos visuais ou 

verbais.  

Como no caso da improvisação sonora/visual, uma das questões fundamentais é a do 

grau de igualdade em que os meios de comunicação desses dois componentes são 

expressos dentro dessas duas formas artísticas. A relação convencional entre os dois 

meios de comunicação, não improvisados que utilizam o som conjuntamente com 

formas do corpo, é uma ligação em que o som é, em grande parte, subordinado à 

expressão do corpo. Isso é verdadeiro mesmo quando a dança possa ser definida através 

de música pré-existente. Por outro lado, o mais óbvio desenvolvimento dentro 

som/corpo improvisado é de que esta relação, gradualmente, torne possível ao som 

responder ao corpo em tempo real. 

Assim sendo, deve-se, primeiro, analisar como o som, geralmente, tem sido 

subordinado ao trabalho corporal nas composições sonoro/corporais. Essa subordinação 

frequente acontece igualmente nas obras improvisadas sonoras/corporais. Em algumas 

das suas formas compostas (ou nas improvisadas), a subordinação ocorre porque os 

movimentos do corpo geram os sons, não existindo nenhum som separado (como, por 

exemplo, em muitas obras improvisação de contacto já analisadas). Mais recentemente, 

os resultados dessa subordinação, devem-se, em grande parte, ao facto de que o 

trabalho do corpo geralmente é executado ao vivo e embora composto, tem 

flexibilidade em contraponto ao som que é geralmente fixo e muitas vezes gravado. 

Isso ocorre também porque muitos dos recursos da produção comercial são gastos pelo 
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trabalho do corpo. O facto é de que o coreógrafo ou empresa, também espelham esse 

desequilíbrio comercial, fortalecendo um desequilíbrio artístico comparável.  

Em contraste a improvisação sonora/corporal desafia todas estas premissas e 

relações permitindo que o trabalho de corpo seja influenciado por muitos outros 

parâmetros (tais como por exemplo o da proximidade do som), que geralmente não 

estão disponíveis das obras previamente compostas. Igualmente a improvisação pode 

permitir respostas mútuas dentro de dois meios que raramente ocorrem no trabalho 

composto: por exemplo uma forma de som pode ser derivada de uma forma simultânea 

de corpo um processo sensorial generativo sobre a parte do improvisador de som em 

tempo real. Esta relação, em que os artistas do corpo podem influenciar a geração de 

som por parte dos outros artistas, é talvez a mais rara.  

O processo mais simples para som e corpo ocorre sempre que os movimentos do 

corpo são necessariamente responsáveis pela geração de som, e quando esta é a 

principal fonte de som no trabalho. Essa abordagem não começa a desafiar a relação 

hierárquica entre o corpo e o som, até que os músicos estejam presentes e os 

movimentos influenciem o seu fluxo musical separado. 

Essa igualdade som/corpo não é comum, mesmo dentro as ramificações do 

movimento altamente igualitária, da improvisação de contacto, que tendem a derrubar 

as hierarquias convencionais. Os bailarinos da improvisação de contacto, no entanto, 

começaram, no final dos anos 70 e 80, a usar mais elementos sonoros. Um exemplo 

interessante é o filme de Steve Paxton, onde o próprio, apresentando-se em St Marks, 

foi associado a uma gravação sonora repetitiva de La Monte Young. Os sons foram 

alterados vigorosamente, deslocando móveis nas proximidades de espaço de execução 

(a gravação foi intitulada “Poem: for chairs, tables, benches, etc. [or other sound 

sources])" (Cf. DVD. 4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 24). A concepção 

dessa gravação foi improvisada mas dentro de algumas restrições como as de outras 

obras de Young tais como na peça "X para Henry Flynt", (Cf. DVD. 4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 25) que exige a repetição de uma acção complexa, 

mas produz a variação da natureza, do impacto e da percepção da acção tais como nas 

obras de “Sond Art” de Max Neuhaus, (Cf. DVD. 4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 26). 
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O trabalho de improvisação dos coreógrafos franceses Nikolais e Louis, recorre com 

maior intensidade aos componentes de som que se encontram envolvidos mas as 

relações entre a improvisação do som e os movimentos do corpo parecem bastante 

limitada, pelo menos pelas suas declarações (Nikolais e Louis, 1988).  

Da mesma forma, na década de 60 a peça de Judson "In their Own Time” (No seu 

Próprio Tempo" uma improvisação para 6 bailarinos coreografada por Sally Gross, a 

música composta por Philip Corner “ Keyboard Dances” (Danças de teclado) utiliza a 

rítmica tocada no piano, enquanto os dançarinos vão utilizando abordagens não 

rítmicas.  

3.8.1.2.1 Processos e potenciais da improvisação Som/Corpo  

Como já se analisou anteriormente, o som na relação sonora/corporal tem sido 

convencionalmente subordinada ao movimento, e que a improvisação quão pouco 

tende a contestar essa relação. A visão de que essa subordinação é desejável é 

suportada, em geral, até por os vários escritos, que dizem respeito ao ensino da 

improvisação do corpo em movimento. 

Na peça “Time Dances”, por Roger Dean e o “ensemble Kinetic Energy” (Dean, 

1991), todos os artistas trabalham a mesma partitura. Isto consiste nas notações de 

ritmos em mutli-camadas musicais que são gradualmente construídos durante o 

desempenho (ver Figura 11). Os artistas são três músicos (um saxofonista, um 

percussionista e um teclista, usando amostras e sequências percussão) e dois (ou 

múltiplos de dois) dançarinos. 

 

 



!110!

 

Fig.11 – Roger Dean Partitura da peça Time Dances. Fonte: Hazel, Smith e Dean (1997).  

O trabalho começa com pequenos movimentos improvisados pelos bailarinos (cujos 

únicos referentes são os padrões rítmicos que vão sendo delineados). Os movimentos 

são sujeitos em determinadas fases posteriores de expansão gradual. Em seguida os 

músicos vão participando gradualmente em sincronia com os dançarinos. Eles vão 
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também construindo múltiplas camadas de ritmos, e em seguida todos juntos 

improvisam sobre os materiais construídos - interagindo mutuamente para que uma 

dançarina possa conduzir a um dispositivo rítmico, tal como um músico o pode fazer. 

Nesta obra é sugerido assim que ambos os grupos devem apresentar uma pulsação 

rítmica por turnos, e estas serem desenvolvidas exactamente da mesma forma como 

poderiam ser efectuadas por um grupo de improvisadores musicais. A peça passa por 

vários ciclos deste processo, com diferentes distâncias e níveis de complexidade rítmica 

nela contida. Entre alguns ciclos não métricos há oportunidade para improvisar de 

forma mais livre, e outros momentos mais estáticos, no qual é pedido o intercâmbio 

contínuo e recíproco entre os artistas do corpo e os de som. 

Essa multiplicidade de possibilidades indica o potencial da colaboração 

improvisatória; e é outro exemplo de um processo de improvisação que permite um 

grau de dissociação entre um dispositivo técnico normal (um movimento rítmico do 

corpo) e o seu efeito. Isto é porque os músicos podem interpretar os movimentos do 

corpo como representando um ritmo diferente daquele pretendido pelos bailarinos. 

Pode ser entendido assim que tais deslocações poderão ser fontes da transgressão 

estilística e, portanto, de inovação.  

3.8.1.3 Improvisação: Sonora/visual  

O trabalho improvisação combinando apenas estes dois meios de expressão artística, 

no sentido de tornar ambos abertos ao público, é surpreendentemente limitado. Pelo 

contrário, ele quase sempre ocorre em contexto do trabalho Polimédia tais como no 

cinema ou no teatro. No entanto, vários artistas visuais dedicaram-se à improvisação 

sonora, tais como por exemplo Davie Penck e Tom Phillips. Na maioria das vezes, eles 

construíram partituras visuais para improvisação sonora e raramente terão feito 

trabalhos que apresentem ambos os componentes (ver Fig.12). 
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Fig.12 - Tom Philips. Six of Hearts: Songs for Mary Wiegold executada por Mary Wiegold e 
Composers Ensemble, dirigida por John Woolrich. Fonte http://www.johnwoolrich.com/ 

Poder-se-á considerar uma excepção quando um trabalho está em exposição numa 

galeria em que o artista executa; para alguns, ou para um público um verdadeiro 

trabalho de sonoro/visual podendo esse resultar de uma improvisação. Isso aconteceu 

com obras de Davie Penck e Tom Phillips e de outros seus progenitores como 

Duchamp, cujas partituras visuais são bem conhecidas. 

O trabalho sonoro/visual também engloba alguns filmes e vídeos experimentais em 

que não há nenhuma narrativa (verbal). (Excluímos filmes mudos, com a narrativa 
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verbal, fornecida de forma ininterrupta, em que a improvisação de obras parece ter sido 

bastante limitada, excepto nos contidos no desempenho do executante). Eles são 

geralmente filmes de baixo orçamento, baixa tecnologia, feitos a preto e branco, em 

contraste com o glamour superficial dos filmes de Hollywood. 

Um arquétipo do filme sonoro/Visual é o filme "New York Eye and Ear Control” do 

cineasta canadense Michael Snow (Snow, 1964), (ver Fig.13).  

 

Fig.13 - Michael Snow (1964). New York Eye and Ear Control. Fonte em: 
http://massartfilmsociety.blogspot.pt/2014_03_01_archive.html 

O título do trabalho enfatiza a sua natureza bimédia e sobre ele Snow comentou ser 

seu objectivo o de fazer com que os elementos sonoros e visuais jogassem de igual para 

igual, evitando assim que o som se tornasse "subserviente" da imagem visual, 

afirmando o seguinte:  

As formas de som são um contraponto com as imagens - que foram medidas de 
forma clássica em oposição ao meu som espontâneo, muito emocional..., uma a 
simultaneidade, não é apenas uma coisa que acompanha outra. 

Este está em co-igualdade e é também um meio de combinar e intercambiar dois 
fluxos semióticos potencialmente separados. (Snow, 1994 p. 54), 

A banda sonora deste trabalho, que foi gravada antes da filmagem, é uma 

improvisação free jazz de um grupo de pioneiros que usou o estúdio de pintura de 
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Snow em Nova Iorque para os seus ensaios (Cf. DVD4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 23). A filmagem contou com o símbolo de longa 

data de Snow, uma mulher andando e é essa acção em grande medida predeterminada. 

No entanto, há alguns momentos improvisados e Snow refere-se a eles como sendo da 

influência do filme "Sombras" de Cassavetes.  

Vários outros filmes de Snow envolvem a não-narrativa e as chamadas técnicas do 

"cinema estrutural" que são também não-verbais. O filme estrutural concentra-se no 

suporte visual do filme e no processo de produção de filmes em detrimento da narrativa 

e outras formas de continuidade visual. Como a improvisação em si, portanto, o filme 

estrutural enfatiza o processo tanto quanto o produto. 

Por exemplo, a peça "Back and Forth” é uma contínua visão panorâmica e contra 

panorâmica, (ou seja, para trás e para frente) da vista de uma sala de aula, filmada a 

partir de uma posição fixa de câmara (Cf. DVD.4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_vídeo 28). Trata-se de uma série elaborada com eventos 

pré planeados realizada por amigos de Snow, realizada até o aparecimento de um 

polícia à janela, vindo do exterior. No entanto, alguns dos outros eventos foram 

improvisados, não tendo os atores papeis predefinidos. Tudo isto permite que 

determinados eventos aconteçam. Todos estes elementos colocam exigências incomuns 

ao espectador, obrigando-o a uma extrema paciência, porque muito pouco acontece, e 

os eventos são bastante banais. O filme desafia os modos normais de percepção e a 

capacidade de prestar atenção quando essa mudança é mínima.  

Apesar da vasta gama improvisadora da obra de Snow, a sua utilização da 

improvisação noutros filmes seus é restringida, em parte, devido ao desenvolvimento 

do processo de edição analisado mais à frente. 

O cineasta estrutural e crítico britânico, Peter Gidal (nascido em 1946) exibiu alguns 

comentários muito pertinentes, à luz das suas próprias obras e da sua tendência para 

registar eventos e ambientes que tampouco são improvisados ou completamente 

controlados (Gidal, 1994).  

Gidal é um importante teórico do filme estrutural (Gidal, 1975) e ensina no Royal 

College of Art. Comummente, os ambientes dos seus filmes são em grande parte 
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irreconhecíveis (como em sua “Guilt” (Culpa, 1988) e " Denials” (Recusas, 1986). Os 

seus filmes da década de 70, tais como “Room Film 1973” (filme de quarto 1973; 55 

minutos, 1973), (Cf. DVD4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 29) e "Silent 

Partner" (1977), ou o filme seu predecessor imediato, “Clouds” (Nuvens 1969), contêm 

longas passagens de imagens não identificáveis, que parecem texturas em modificação, 

um pouco parecido com o fluxo contínuo de som improvisando discutido 

anteriormente; A sua obra de título, "Clouds" (Cf. DVD.4, Anexos 

2_Pasta1_Videos_exemplos_vídeo 30), assume a mesma forma nela, muito 

ocasionalmente, ocorre algum ponto de transição drástica. O aspecto dos seus filmes é 

complexo pela superposição de imagens e desvanecimento, o reorientar a 

reestruturação e uma infinidade de outras técnicas que se concentram, especificamente, 

sobre o processo de controlo da gravação de imagem e sua edição. Sobre o seu trabalho 

Gidal afirma: 

Eu improviso dentro de meu trabalho de cinema. Isso é importante, apesar do pré-
planeamento, os filmes são um processo de minha resposta à máquina em relação à 
realidade. Que real. Existem outros reais. As mudanças que ocorrem de momento a 
momento são pré-concedidas não pré-concebidas e a dialéctica desses "dois" sistemas 
produz um trabalho no cinema, que é tão desconhecido para mim como para qualquer 
outra pessoa. Isso é só primeiro momento da criação mas, muitas vezes, ele só ocorre 
anos depois, após muitas visitas ao mesmo espaço. (Gidal, 1994). 

Apesar dos exemplos apresentados, as dificuldades nas combinações sonoro/visuais, 

permanecem ainda até aos dias de hoje, tal como o fato de que o processar imagens em 

alta resolução à mesma velocidade dos fotogramas do filme está para além da 

capacidade da maioria dos computadores, e são necessários compromissos de 

compressão de imagem etc. Considerando o processamento com a qualidade dos discos 

compactos de som não está completamente dentro de suas capacidades, no entanto, por 

agora o uso de meios digitais, como CD-ROMs, saltou em linha recta sobre a 

apresentação bi-media para o trabalho em multimédia com representações combinadas 

de som, filme, imagens, expressão verbal, corporal etc. Isso ocorre porque o uso 

principal CD-ROM é comercial, educacional e ou para entretenimento, procurando uma 

representação realista e, portanto, concentrando-se na representação do corpo humano. 

Assim, mesmo um artista interessado em improvisação sonoro/visual é bastante 

provável que a combine com o trabalho de corpo ou algum outro componente. Esse é o 
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caso dos exemplos que serão apresentados no capítulo seguinte dedicado à observação 

directa do trabalho multidisciplinar da qual se fez observação directa. 

3.8.1.4 Improvisação imagem/palavra  

A improvisação imagem/palavra explora as diferenças e semelhanças entre os 

sistemas linguísticos e visuais por interacções próximas entre os artistas participantes 

em ambos os campos. Como já foi referido, a linguagem é um sistema de elementos 

discretos enquanto uma pintura não é. A pintura é mais rica em sinais icónicos (sinais 

que lembram os seus referentes), enquanto a linguagem é mais rica em sinais 

simbólicos (sinais que não têm nenhuma relação necessária com seu referente). Mas em 

ambos os sistemas convencionais, por exemplo um sinal icónico, apenas se assemelha 

ao seu referente, não sendo idêntico a ele. Isto significa que a poesia e a pintura (ou 

outras formas de texto e imagem) são misturas de sistemas de sinais contendo sinais 

icónicos e simbólicos (Steiner, 1982). Este equilíbrio entre sinais icónicos e simbólicos 

não é fixo dentro do meio específico ou fixo dentro de obras de arte individuais. 

Portanto, há a possibilidade de intercâmbio semiótico entre os dois sistemas, o 

equilíbrio de sinais diferentes, mudando entre eles, causando um assumir mais aberto 

das características do outro. 

Isto é particularmente provável de acontecer em situações onde dois artistas de 

diferentes disciplinas se encontram trabalhando em proximidade, fundindo os seus 

esforços, em contraste com a ilustração convencional, onde a imagem pretende 

representar um texto já corrigido. 

Outro aspecto importante da relação entre pintura e poesia é que a pintura é 

geralmente considerada um meio mais espacial e poesia mais temporal. Nessa visão, 

uma pintura expõe relacionamentos simultâneos entre elementos dentro da superfície 

da pintura, enquanto a construção e a percepção da linguagem é gradual no tempo. No 

entanto, esta oposição pode ser desconstruída: uma pintura é tanto pintada e visualizada 

no tempo como na sua dimensão espacial, já que uma configuração complexa de sinais 

não pode ser simultaneamente percebida na sua totalidade por outra qualquer criação 

ou a recepção de um poema inclui em alguns casos a apreciação e consideração 

simultânea dos seus diferentes elementos. A improvisação Palavra/visual pode estender 



! 117!

esta relação entre o espacial e o temporal, movendo-se entre os dois, o da criação de 

imagens e o da criação do texto. 

A improvisação Palavra/visual, portanto, abre uma oportunidade especial para 

exploração da relação entre texto e imagem, forçando cada artista entrar numa esfera 

estranha. Trabalhando lado a lado e em resposta imediata uns para os outros, artistas 

plásticos e poetas/escritores, são forçados a confrontar as propriedades do outro meio 

de forma muito diferente da ilustração directa. Texto e imagem improvisados, numa 

relação em que o poeta e o pintor se sentam juntos e trabalham na mesma peça ao 

mesmo tempo, não é particularmente comum. No entanto é uma forma particularmente 

eficaz de colaboração para poetas e pintores.  

Uma possível vantagem da improvisação é a de que as relações entre o texto e a 

imagem não têm, necessariamente, de se tornar mais determinantes; elas permanecem 

relativamente flutuantes. O resultado final é, muitas vezes, nem de um poema, nem de 

uma pintura, nem de uma ilustração do poema por uma pintura. Em vez disso é uma 

fusão das duas, uma nova forma de expressão em que a escrita é muitas vezes uma 

explosão curta e concisa de palavras, que exploram as possibilidades espaciais da 

escrita. 

O poeta escreve por baixo uma única palavra ou frase (ou partes de palavras ou 

letras individuais), o pintor, em seguida, associa as palavra(s) ou letras: como 

alternativa, o pintor faz um gesto que se torna a base para uma resposta verbal.  

Esse processo permite uma complexa justaposição de elementos, criando densidade 

e multiplicidade de estruturas e significados. 

Uma importante influência da improvisação texto/visual, após 1945 foi o aumento 

do interesse na colaboração entre artistas de diferentes expressões artísticas surgida 

nesse período. Havia antecedentes, tais como a colaboração entre Sonia Delaunay e 

Blaise Cendrars, em 1913. Colaborações entre artistas do mesmo ou de diferentes 

meios de comunicação também eram comuns entre os dadaístas, surrealistas e 

futuristas. Além disso, a colaboração foi central para o projecto CoBrA (referido no 

capítulo 3) e sua estética da democratização da arte. O poeta Dotremont colaborou com 
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Jorn, Corneille, Appel, Alechinsky Atlan e o escritor/pintor flamengo Hugo Claus, 

colaborações de texto e imagem, conhecido como "foto-palavras". 

Os surrealistas, dadaístas e futuristas também exerceram influências significativas 

no poeta Frank O'Hara e em artistas como Larry Rivers e Norman Bluhm (conhecidos 

como a segunda geração de expressionistas abstractos ou pintores da escola de Nova 

York). A estreita relação de interesses técnicos foi importante aqui como uma base para 

colaborações, mas assim foi a oportunidade para estender a vida social em arte. A 

colaboração entre O’ Hara e Rivers, fazia parte de uma amizade de longa data e uma 

relação homossexual intermitente. Estes desenvolveram uma colaboração artística em 

1957 quando Tanya Grossman, que começou um estúdio de litografia, pediu a Rivers e 

O’ Hara para criar um conjunto de litografias para ela. O resultado foi "Stones” 

(Pedras): 13 litografias impressas em preto numa pedra (1957-1959) (ver Fig 14). Elas 

pertencem à colecção especial do Museu de Arte Moderna em Nova Iorque, estando 

algumas reproduzidas em (Perloff, 1977; McCabe, 1984). 

 

Fig.14 – “Stones” de Franc O’Hara e Larry Rivers, Fonte em “Academy of América poets”, 
http://poetsorg.tumblr.com/post/31353363470/twelve-from-stones-lithographic-prints-by-frank 
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Estas litografias funcionam como um conjunto, estilístico, mas não são mantidas 

juntas por um qualquer tema geral. Embora o conjunto tivesse levado algum tempo a 

fazer, as litografias individuais resultam de ocasiões específicas, medidas 

extraordinárias breves e provisórias. 

Da mesma forma, a amizade de Bluhm e O' Hara abriu caminho para os seus ”Poem 

Paintings”, que tiveram lugar em Nova Iorque em 1960, como resultado dos encontros 

dos dois no estúdio de Bluhm durante manhãs de domingo. Bluhm alega que elas "não 

eram um projecto de arte séria" (Perloff, 1977, p. 106), talvez sucumbindo à ideia 

convencional de que a improvisação não é arte. 

O fundo artístico e social compartilhado foi central para ambas colaborações de 

Bluhm e Rivers e de O'Hara, que estão cheias de piadas e referências pessoais. Eles 

exalam um campo estético típico de Nova Iorque antes de motins de Stonewall em 

1969, caracterizado pelo exagero da ironia, e o banalizar as coisas sérias e tornando o 

grave em trivial. Estes trabalhos podem também ser alinhados com "a arte como jogo 

libertador " vistas por Sally Banes como parte integrante da avant-garde dos anos 

sessenta: 

Os artistas que pretendiam restaurar o jogo que ambos trabalham de um 
“lapsarian” (lapso), pré capitalista, um papel alienado na vida diária, e 
simultaneamente cimentar os laços de simpatia da Comunidade e soltar os grilhões 
que foram criados pela estrutura social. Foram, aliás, os artistas que propuseram, 
através da arte que esta era visão em vez de alienada poderia ser realizada uma arte 
brincalhona, ao invés de grave, em que em público e em privado foram transpostas ou 
mescladas, e em que ambos são trabalhados e livremente escolhidos (Banes, 1993 p. 
140). 

O ' Hara, Bluhm e Rivers partiram das ideias dadaístas, futuristas e surrealistas na 

sua ambivalência política, que eram um híbrido curioso do anarquismo, da indiferença 

política e do liberalismo, na sua mistura pós-modernista dos temas da arte popular e das 

Belas Artes. 

A estética Pop e a experimentação dadaísta também caracterizaram as colaborações 

pós-modernas de Dieter Roth e Richard Hamilton, nos anos setenta. Em Julho de 1974 

uma exposição aberta na Galeria Cadaqués intitulada "Colaborações", (ver Fig 15 e 

15.a) que consistia em 74 pinturas e desenhos feitos em conjunto pelos artistas em 

Cadaqués durante as três semanas imediatamente anteriores.  
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Fig.15 e 15.a - Dieter Roth e Richard Hamilton “Collaborations” – excerto e capa. Fontes: 
Dieter Roth Museum/ Dieter Roth Foudationsite, http://www.dieter-roth-

foundation.com/bibliography/dieter-roth-and-richard-hamilton-collaborations-relations-
confrontations 

Essas colaborações são diferentes das outras já discutidas acima. Elas resultaram de 

uma componente literária comum subsequente, que emergiu, dialogando em resposta 

aos retratos e fotos comuns: no entanto, texto e imagem não combinam. 

Uma colaboração texto/visual mais recente foi criada muito rapidamente em 1982 

durante o curso de Verão de poesia de Naropa por Karel Appel e Allen Ginsberg 

(“Appel and Texts” de Restany e Ginsberg, 1985). Appel desenhou primeiro chamando 

em seguida Ginsberg a adicionar palavras a cada cor escolhida, e a sequência repetiu-se 

(ver Fig16). Mas esta experiência ocorreu num contexto espiritual comprometido: Este 

curso de Naropa foi dedicado a Kerouac e à sua influência. Isto foi óbvio e bastante 

relevante para Ginsberg que, em seguida, escreveu, "todas as estruturas encontram-se 

em aberto"; referindo-se aos enredos espontâneos de Kerouac. Estas obras daí 

resultantes foram doadas a Naropa. 
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Fig.16 - Karel Appel e Allen Ginsberg em frente ao seu trabalho de colaboração para 
anunciarem a conferência sobre Kerouac no Instituto Naropa. Fontes em: Dieter Roth Museum/ 

Dieter Roth Foudationsitesite, http://www.dieter-roth-foundation.com/ 

Existem vários outros contextos em que a imagem e texto são mesclados pelos 

artistas. Por exemplo, o movimento de poesia concreta (que surgiu por volta de 1950) 

explorava as propriedades icónicas da língua, para que um significante, como a "onda", 

é feito para ser visto como o seu significado (como numa obra do mesmo nome por Ian 

Hamilton-Finlay (ver fig.16). Muitas outras possibilidades de relação entre texto e 

imagem foram exploradas na poesia visual subsequente (Wildman, 1969; Kostelanetz, 

1979; Duque, 1981) ou na obra de pintores como Colin McCahon (Gifkins, 1988) e 

Tom Phillips (Phillips, Bryars et al., 1976), usou palavras como parte de suas pinturas. 

A relação não - hierárquica entre texto e imagem, podem ser criadas através de 

processos de improvisação, contrastando, também, com a justaposição de texto e 

imagem na publicidade contemporânea. Aqui as palavras são normalmente 

subordinadas às imagens, que têm maior impacto imediato (a progressão nos anúncios 

para a predominância da imagem tem sido bem documentada por Marjorie Perloff 

(Perloff, 1991).  
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3.8.1.4.1 Processos e produtos na improvisação texto/imagem 

Uma das características mais importantes da colaboração de texto/imagem é a ideia 

de se responder imediatamente ao que a outra pessoa está fazendo: o movimento 

CoBrA frequentemente expressa isso em termos de uma "resposta automática". O 

método foi um processo de associação, que envolveu a alternância entre colaboradores, 

e desenvolveu um trabalho conjunto de poeta e pintor. Corneille escreveu a Constant 

em 1949 sobre a sua colaboração com Dotremont "excelente trabalho em Bruxelas com 

Dotremont (ver fig.17).  

 

Fig.17 - Christian Dotremont. Corneille. Fonte em: Catawiki online auction 
house.http://assets.catawiki.nl/assets/2013/3/11/e/a/b/eab68550-6c8a-0130-632f-

005056945a4e.jpg. 

Eu coloquei no papel bolhas de cor o que desencadeou um texto manuscrito por ele 
(cada um de nós trabalhou em folhas separadas) (Lambert, 1984, p. 121).  

Dotremont relata assim as suas colaborações com Jorn entre 1947 e 1953: 

Jorn e eu fizemos um grande trabalho durante três dias. Usamos telas pequenas. Às 
vezes, eu comecei a escrever palavras e, em seguida, a forma era pintada (tudo feito 
automaticamente); às vezes era a outra utilizada outra ordem. Queríamos a mistura 
(automática) de palavras e imagens... ". (Lambert, 1984, p.95). 

Da mesma forma, Pierre Alechinsky recordou o processo pelo qual as 

"transformações" (ver fig. 18) de Dotremont e Atlan foram feitas: 

No meu estúdio, Dotremont e Atlan pediram-me um pedaço de papel - eu tinha 
materiais baratos com diversas cores, consistindo numa caixa de guaches de 
estudante, pires rachados, um pincel para cada um deles, alguma água, um pano, um 
lápis litográfico. Eles foram sentar-se à mesa da cozinha. Sem pensar, Atlan iria 
traçar palavras ásperas, em vermelho, azul e preto: “se eu me perder na floresta, é só 
encontrar a floresta / (cit. Lambert, 1984 p. 95-96). 



! 123!

 

Fig. 18 - Jean-Michel Atlan e Christian Dotremont, (1950). Les Transformes. Fonte em 
textimage online revue, http://www.revue-textimage.com/02_varia/lupu-onet_popup02.htm. 

Existem fotografias que mostram O’Hara e Rivers trabalhando simultaneamente na 

pedra, um processo, que Rivers descreve como sendo, como o Jazz (Rivers, 1986). Ao 

documentar o processo Rivers referiu-se também a uma série de características que 

sugerem a sua natureza improvisadora. 

 

Fig. 19 e 19.a - Larry Rivers and Frank O’Hara, (1958) Stones. Fonte em Larry Rivers & Frank 
O'Hara, Elisa. My reviews and Ramblings. http://reviews-and-

ramblings.dreamwidth.org/1602957.html 

A colaboração, no entanto, teria de ser subordinada ao meio em que ela ocorreu e às 

dificuldades que apresentou:  
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a superfície da pedra litográfica é muito lisa. As marcas nela são feitas com um 
lápis borracha, difícil de manusear ou com um líquido escuro chamado tusche. Eu 
nunca tinha visto um qualquer deste equipamento antes, e a menos que eu estivesse 
pensando em Picasso ou Matisse, sempre pensei em gravura como uma ocupação 
maçante de artesãos, de jaqueta de veludo a fumar cachimbo. (Rivers e Brightman, 
1979, p. 115). 

Rios também aponta a dificuldade de corrigir na pedra: 

Tecnicamente, era uma tarefa complicada. O que você faz em uma pedra sai o 
oposto à forma como você coloca sobre ela. É quase impossível apagar, uma das 
minhas mais importantes muletas. Para mudar alguma coisa, exige raspar a pedra 
com uma navalha. E isso exige a paciência de outra idade, mas temos mantido na 
minha agenda tais eventos sempre que temos uma tarde ou noite livre. (Rios e 
Brightman, 1979, p. 115). 

Nas colaborações de O'Hara / Rivers a interacção entre texto e imagem é levada 

ainda mais longe. Em "US" (ver fig. 13), não só ironicamente se torna tema a fusão da 

poesia e da pintura ("a poesia pertence a mim, Larry e a pintura a você"), mas também 

envolve a sua troca de semiótica. Isso ocorre devido à troca de sinais simbólicos e 

icónicos e dimensões espaciais e temporais. Sinais verbais e visuais são empurrados 

para além dos seus limites semióticos normais, colocando a questão: isto é texto ou 

imagem? Ícones visuais de sinais verbais abundam tal como na representação do 

O’Hara em pose heróica, que se relaciona com a palavra "herói". Texto e imagem 

fundem-se e emergem, umas nas outras, em projecções de formas e manchas abstractas. 

Além disso, o texto e a imagem têm uma função simbólica e icónica. As palavras 

mantêm as suas capacidades referenciais (simbólicas), mas o seu valor icónico é 

aumentado através da ênfase sobre sua aparência visual. O uso da caligrafia, 

sublinhada, letras maiúsculas, ênfase, enegrecidas e manchas, reforçam o seu impacto 

visual. 

Finalmente, as colaborações de texto-imagem podem acontecer em eventos públicos 

que envolvam improvisação, por um ou mais dos participantes.  

O pintor e poeta britânico Allen Fisher, nalgumas ocasiões pinta ao vivo no Pub de 

Roebuck e em colectivo com músicos de Londres, enquanto poetas como Bob Cobbing, 

Clive Fencott e Cris Checks vão lendo a sua poesia. Fisher colaborou, também, com 

Paige Mitchell, numa pintura utilizando a sobreposição de imagens, em resposta às 

apresentações dos poetas (Fisher, 1994). Num contexto muito diferente das recentes 
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”food-paintings” (pinturas para comer da artista britânica Bobby Baker, no qual ela usa 

ingredientes de cozinha para fazer pinturas no chão em conjunto com um monólogo 

sugerindo o restritivo da domesticidade feminina também a transformar a obra de arte 

num evento performativo. 

3.9  A IMPROVISAÇÃO MULTIDISCIPLINAR OU POLI/INTER/MULTIMÉDIA.  

3.9.1 Questões gerais  

Neste sub capítulo procura-se abordar questões ligadas à colaboração de dois ou 

mais meios de expressão artística em contexto performativo. Tornou-se difícil optar por 

um termo único que definisse essa conjugação de meios de expressão. O termo multi-

media presentemente é o mais comummente usado para se referir materiais comerciais 

e educacionais e às vezes para descrever um tipo específico de evento, intermedia 

avant-garde. O termo Polimédia inclui a multi-media, mas também o teatro e o cinema. 

A improvisação em Polimédia, obviamente, envolve uma interacção entre vários dos 

sistemas semióticos como o visual, linguístico, movimento, gestual etc., já discutimos 

anteriormente, podendo também envolver interacções com outros sistemas, tais como a 

iluminação o que justifica também o uso do termo Intermedia pondo ênfase nessa 

interligação, nessa permuta daí gerada. 

Portanto, o conceito de Polimédia, poderá ser caracterizado pela sua 

heterogeneidade e densidade; a sua capacidade de transformação e intercâmbio que se 

produz entre sistemas semióticos; e a sua complexidade espacial e temporal. A crítica 

de arte tem vindo pouco a pouco a reconhecer a "espessura" dessas interligações 

artísticas. 

3.9.2 Os Ambientes reais Multidisciplinares ou Poli/inter/multi-media 

A Improvisação em ambientes reais, tendeu a crescer por insatisfação com os limites 

de desempenho dentro de um ambiente construído, suas conotações a eventos 

envolvendo os limites de tempo, dentro de um espaço fechado e a separação entre o 

artista e o público. Também é notório uma profunda insatisfação com a arte como 

categoria especial e o desejo de fundir a arte com a vida real, mantendo no entanto a 
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excepcionalidade da arte. Ambientes reais podem ser um meio de precipitar a 

interacção da improvisação na arte com a improvisação na vida real.  

3.9.2.1 Os Happenings  

O termo happening parece ter sido introduzido em 1959 por Allan Kaprow, para 

descrever o trabalho que foi projectado para desenhar a performance teatral e vida 

quotidiana que minimizou as barreiras entre o público e os artistas, cujos papéis foram 

sendo fundidos (alguma documentação de acontecimentos e eventos relacionados o 

movimento Fluxus são referidos como pertencentes à colecção de filmes e vídeos da 

cooperativa New York, Film Makers’ Coop). Esses eventos ocorreram geralmente em 

ambientes reais, muitas vezes fora de portas. Eles tinham vários antecedentes directos: 

em primeiro lugar em 1952 o evento Black Mountain College Polimídia de John Cage, 

que envolveu o som, a dança, a pintura e a poesia e a seus sucessores; em segundo 

lugar, o trabalho do grupo dos pintores japoneses do grupo “Gutai” que, de 1955 em 

diante, se comprometeu a realizar eventos em ambientes reais, envolvendo uma ampla 

participação de diversas expressões artísticas (Popper, 1975; Kostelanetz, 1980) 

Kaprow refere: 

A realidade é mais palpável do que era possível sugerir através de pintura sozinha. 
Acima de tudo, queria que o trabalho parte da realidade. Desejava mais alguma coisa 
do meu mundo social para fazer parte de qualquer arte que eu fiz. A pintura é uma 
arte muito abstracta, mesmo quando retrata imagens reconhecíveis (Kostelanetz, 
1980, p. 107-108). 

Kaprow usava o Happening” para desmilitarizar eventos normais e torná-los num 

novo foco. Ele também se encontrava comprometido com um conceito diferente do 

público do que o do teatro convencional; não é um público que paga para assistir uma 

série específica de eventos, mas as pessoas que atravessam a rua durante um 

acontecimento ou participam dele. Como indica Banes, Kaprow encontrava-se movido 

pela ideia do envolvimento das audiências para com ele, como os participantes se 

tornassem ambos em artistas e espectadores (Banes, 1993). 

Os Happenings tornaram-se importantes em muitos países e em França em 1966. 

Ben Vautier caracteriza-os num texto chamado "Válido para 13 de Abril de 1966". 

Nele caracteriza cinco principais características do "acontecimento extra-pictorial" que 

incluíam "uma série de eventos incomuns, cuja estrutura básica é planejada, embora os 
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detalhes sejam improvisados; uma qualidade geralmente diletante na apresentação". 

Vautier também estava envolvido no movimento Fluxus. Os eventos do movimento 

Fluxus não são discutidos em detalhes aqui, porque os seus Happenings têm uma 

relação limitada com a improvisação.  

Os Happenings, em geral, têm uma conexão um pouco tangencial com 

improvisação, eles são geralmente constituídos por instruções, que devem ser 

realizadas a partir de um objectivo esboçado previamente de forma rápida a ser, 

posteriormente, inovado pelo artista, e o próprio Kaprow demonstrou-se um pouco 

relutante em considerá-las como sendo improvisações. No entanto, estes 

acontecimentos estavam relacionados com eventos que eram improvisados e ocorriam 

em tempo real: além disso Kaprow insistiu que eles não deviam ser repetidos. Também 

eles continham uma considerável latitude para a execução do participante sendo no 

entanto executada dentro das regras determinadas.  

Por outro lado, mesmo uma composição elaborada para improvisadores quase 

sempre dá oportunidade de estes se sobreporem às suas próprias intenções, 

Considerando que as instruções para um acontecimento geralmente propõem outros 

acontecimentos, envolvendo uma certa forma restrita de improvisação. 

3.9.2.2 Grotowski e o Parateatro  

Jerzy Grotowski foi um director de teatro polaco e uma figura central no teatro do 

século XX, principalmente no teatro experimental ou de vanguarda. Toda a carreira de 

Jerzy Grotowski foi o da exploração do teatro em que utiliza a improvisação como 

meio de construção da obra. O pensamento de Grotowski foi fortemente influenciado 

pelas filosofias orientais, e na procura da integridade, que evita a divisão entre a mente 

e o corpo, e para um sentido mais consciente de si próprio que é fornecido durante a 

representação de um papel. No entanto, o trabalho de Grotowski (desde o início dos 

anos 70 em diante) foi reflectindo a insatisfação com o ambiente teatral, manifestando 

o desejo de quebrar os limites do teatro. Para o seu o trabalho de Grotowski, agrupava, 

muitas vezes, configurações simples que apresentava em forma de reuniões informais 

com que substitui-a os ensaios e performances, e nestas reuniões, encontrava-se sempre 

implícita a improvisação onde não havia nenhum script de conjunto.  
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Membros do laboratório de Grotowski levaram primeiro e mais tarde colaboraram. 

Criações colectivas muitas vezes duraram 1 a 2 horas. Kumiega (Kumiega, 1985) 

fornece informações bastante detalhadas sobre uma como foi construída uma peça de 

parateatro, "Árvore de pessoas", (Zbigniew 1979). Ele descreve que os cerca de 

sessenta participantes se encontravam ocupados durante os 7 dias e 7 noites da semana. 

Havia áreas para trabalhar, comer e dormir dentro do edifício do teatro de Wroclaw. 

Kumiega descreve os acontecimentos desta forma: 

... música improvisada, é criada não só acusticamente em tempo real mas 
cinéticamente no espaço... músicos de jazz como são.... nós (parecia-mos) capazes de 
seguir uns aos outros não apenas melodicamente e contrapontualmente mas também 
através de uma progressão de imagens cinéticas. (Kumiega, 1985, p. 206). 

O Parateatro de Grotowski era bem diferente dos Happenings, nele aos 

participantes não eram dadas instruções particulares para cumprir e era dado muito 

mais ênfase à criatividade individual. Em princípio, o Paratheatro permitia os 

extremos da improvisação pura e a sua influência foi em parte devido a esta 

possibilidade. Infelizmente Grotowski era muito relutante em permitir as filmagens das 

suas peças de teatro que eram realizadas repetidamente, ou dos eventos muito pouco 

ensaiados do Parateatro, tornando-se assim muito difícil avaliar a natureza e a 

extensão de sua realização.  

Segundo Grotowski, o fundamental no teatro é o trabalho com a plateia, não os 

cenários e os figurinos, iluminação, etc. Estes são apenas armadilhas que podem ajudar 

a experiência teatral não sendo necessárias ao significado central que o teatro pode 

gerar. O seu processo de ensaio desenvolvia exercícios que levavam ao pleno controle 

dos corpos dos actores para desenvolver um espectáculo que não deveria ter nada 

supérfluo, sem uma área delimitada para a representação, também sem luzes e efeitos 

de som, contrariando o cenário tradicional. 

A relação com os espectadores pretendia-se directa, no terreno da pura percepção e 

da comunhão. Desafiando assim a noção de que o teatro seria uma síntese de todas as 

artes, literatura, escultura, pintura, iluminação, etc… 

Grotowski utilizava um estilo de encenação que era extremamente económico, no 

recurso a recursos cénicos, tais como: cenários, acessórios e figurinos. Para preencher 
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este vazio, o actor tinha que ser bastante intenso no seu desempenho e tinha que 

minimizar a relação actor/espectador. A norma geral era a seguinte: era proibido 

introduzir na representação o que quer que seja que não esteja nela desde o início. Um 

certo número de pessoas e de objectos reunidos no teatro. Eles devem bastar para 

realizar qualquer situação da representação. Eles criam a plástica, o som, o tempo e o 

espaço”(Grotowski apud Pavis, 2008, p. 393). 

Essa tendência para pobreza de meios é muito marcada na encenação 

contemporânea, por razões mais estéticas do que económicas. O espectáculo organiza-

se inteiramente em torno de alguns signos básicos, graças à componente gestual que se 

faz muito rapidamente, auxiliado por algumas convenções, no quadro da actuação e da 

caracterização da personagem. A representação tem de eliminar tudo o que não é 

estritamente necessário; ela não mais apela senão ao que pode ser sugestivo do texto 

conjuntamente com a presença inalienável do corpo. 

3.9.2.3 Outros ambientes Poli-média 

O ambiente "real", como foi caracterizado anteriormente, escapa aqueles espaços 

construídos especificamente para o desempenho, tais como os teatros. Ele fornece uma 

oportunidade menos restrita à participação do espectador na improvisação, do que os 

ambientes construídos. O movimento Op Art dos anos 60 e 70, produziu, muitas vezes, 

obras ao ar livre, preocupando-se em parte com o fazer objectos de duas e três 

dimensões assumirem a aparência de movimento. Mais importante para esta 

investigação, este movimento também realizou eventos em que incentivava, com 

alguma frequência, a participação da audiência. Da mesma forma, os sons gerados nas 

obras do artista Harry Bertoia, (alguns dos quais foram construídos para ambientes 

reais) podem ser activados pelo público em alturas específicas (Schaefer, 1990). 

Mesmo as obras mais complexas, muito ruidosas e aparentemente auto-destrutivas do 

artista suíço Jean Tinguely podem ser, geralmente, ligadas e desligadas. O som que 

produzem pode ser frequentemente encontrado em ambientes ao ar livre. 

Anna Halprin descreveu a preocupação relacionada de envolver as pessoas com os 

ambientes reais durante o seu tempo de “almoço” de c. 1968. “Eu quero participar em 

eventos de autenticidade suprema para envolver as pessoas com o ambiente que as 
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rodeia” (cit. por Popper, 1975). O uso do termo "autenticidade" é revelador, da sua 

confiança na questão da relação da arte com vida real, em relação ao seu trabalho. 

Halprin refere-se, nesta afirmação, a todos os ambientes de vivência humana, espaço 

natural e espaço construído, ao ar livre ou a interiores. No entanto, artistas que utilizam 

a energia cinética, muitos deles têm, frequentemente, se centrado em ambientes reais 

colocando as suas obras em galerias, lofts, telhados, estacionamentos, ou em locais 

públicos aonde pessoas se deslocam constantemente (Foster, 1986, p. 119). 

O ambiente construído também pode ser desafiado usando as pessoas do mundo 

"real", (em oposição à arte profissional), e tê-los a contracenar sem guarda roupa. Este 

foi o caso, por exemplo da obra "Satisfyin' Lover" de Steve Paxton (1967) (Cf. DVD. 

4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_vídeo 23). Nela, bailarinos não profissionais, 

vestidos com roupas do dia-a-dia, caminham em padrões aparentemente aleatórios de 

um lado para o outro do espaço.  

Este trabalho faz parte da ênfase que Paxton e Judson deram aos movimentos 

normais (inexperientes), tais como aos padrões dos movimentos pedestres que podem 

ser definidos numa base matemática. Estendido este controlo de actividade pedestre a 

vários caminhos para a execução de dançarinos na criação de uma configuração 

espacial e rítmica, enquanto Trisha Brown estendeu essas ideias para lá do espaço 

profissional, fazendo com que os dançarinos ultrapassassem as paredes do seu espaço 

artístico. (Foster, 1986). 

Poder-se-á salientar que a improvisação raramente usa os sentidos de olfacto e do 

paladar, e que o sentido do tacto é usado principalmente pelo artista (como na 

improvisação de contacto e outros). No entanto, o público/participante em muitos dos 

acontecimentos e eventos Op Art foi capaz de usar o toque de forma improvisada tendo 

também alguns artistas da improvisação tentado trazer o cheiro e o sabor para deleite, 

ao ar livre, das suas obras. "A fonte de fogo" de Yves Klein, de 1970, usa-os tanto em 

relação ao calor, temperatura e luz, e o desempenho emocionante do trio Gamelan (na 

década de 1980) adiciona ao som percussivo, muitas vezes, o som derivado de objectos 

industriais em ambientes de desempenho incomum escolhidos por ele, situados em 

redor de armazéns, docas etc).  
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Num espaço de trabalho polimédia mais amplo "The Course of the Knife” (o 

percurso da faca" 1975), do artista, Claes Oldenburg, do escritor Coosje van Bruggen e 

do arquiteto Frank O. Gehry (ver fig. 20, 20.a e 20.b) contém, vividamente 

amalgamadas, muitas das preocupações que se esboça acima.  

  

 
Fig. 20, 20.a e 20.b - Claes Oldenburg, "The Course of the Knife”. Fonte em: Knife Ship I 
Solomon R. Guggenheim Foundation Gift of the Fondo Rivetti per l'Arte, Torino site, 

http://oldenburgvanbruggen.com/largescaleprojects/knifeshipone.htm 

Oldenburg tinha sido um precoce participante activo em eventos como, por 

exemplo, com o grupo de teatro Rutgers. Mas esta obra, primeiramente apresentada a 6 

de Setembro de 1975 no Campo dell'Arsenale em Veneza, foi mais focada e destinada a 

um "diálogo entre a escrita e a escultura, o teatro e a arquitectura, a ficção e a história", 

que produziu "eventos espectaculares, em que as artes se juntam para formar um tecido 

permanente" (da introdução do G. Celant para o seu livro sobre este trabalho (Celant, 

1986). Muitos dos componentes e trajes do conjunto estavam relacionados com a forma 
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do canivete suíço, que Oldenburg transformada numa infinidade de imagens. Isto 

também formou a base de construção do barco e para muitos outros componentes. 

A faca tornou-se uma metáfora visual, designando a qualidade da actuação efectiva 
de ambos, a dos atores e a dos objectos. Através da fantasia, assumiu a forma humana 
do vendedor de souvenirs formulário da figura, “Dr Coltello” (interpretada por 
Oldenburg)... e por uma imagem de dançarina... Como um barco, ele conquistou o 
canal Arsenale. (Celant, 1986, p. 21) 

A performance possuía um script de base com a estrutura de tópicos exterior, que 

tinha sido inicialmente preenchido por uma considerável esboçada linha do tempo. Mas 

muito do discurso era improvisado pelas personagens chave. Entradas e saídas de 

personagens e objectos foram organizadas, mas as acções detalhadas foram destinadas 

a ser improvisadas. Frank Gehry argumentou no clímax do caos do trabalho que a 

arquitectura não consiste na exumação das ruínas do passado, como os pós-modernos 

acreditam, mas sim no efeito perturbador criado por edifícios que nascem do "cortar e 

fatiar"... Por este motivo “a ordem real é desordem.” (Celant, 1986 p. 26). 

Mesmo cinicamente pode-se argumentar que o impacto da improvisação que aqui 

está suportado no seu caos é o da verdadeira ordem! Mas como os protagonistas 

apontam no livro (Celant, 1986), este trabalho foi propositadamente focado em 

acontecimentos que eles tinham participado na década de 60. O contratempo 

improvisado foi aproveitado em "il Costello" para a geração de discursos contendo uma 

matriz de caracteres não estereotipados. 

Alguns trabalhos de teatro comunitário também ocorrem na rua, como os trabalhos 

da companhia de teatro de Sydney, “Defying” que visa criar "um entretenimento social 

responsável e baseia-se nas tradições do teatro popular para a construção das suas 

obras, que são como uma banda desenhada que examina criticamente as instituições 

australianas (Fotheringham, 1987 p. 154). Enquanto o grupo realiza as suas obras em 

ambientes construídos, tais como universidades, centros comunitários e escolas, 

também os executa em espaços abertos ao ar livre tais como recintos ou centros 

comerciais. A improvisação é amplamente aplicada aos seus trabalhos e segue um 

período de várias semanas de pesquisa e discussão sobre um tópico específico. Mas os 

artistas vão-se moldando às reacções do público: “Este é um teatro orientado para o 
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processo em que a Comunidade e a ocasião podem e radicalmente devem afectar o 

trabalho” (Fotheringham, 1987, p. 156-157). 
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CAPÍTULO 5 

4 A improvisação colectiva numa relação interdisciplinar. 

4.1 A IMPORTÂNCIA DO RELACIONAMENTO INTER-ARTÍSTICO NOS PROCESSOS DE 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA CONTEMPORÂNEA. 

Nos nossos dias muito se fala sobre as relações inter-artísticas. Apesar do natural e 

contínuo intercâmbio existente entre as diversas formas de expressões artística, desde 

tempos imemoriais, houve enquadramentos limitativos que tenderam a negar o que 

sempre existiu não apenas entre os artistas, mas na pessoa de cada artista. Desta forma, 

foi-se concretizando a crença de que o músico só pode ser músico, o pintor pode apenas 

pintar; o escultor deve limitar-se a esculpir; o escritor pode escrever, mas nunca cantar; 

e o dançarino não pode escrever nem tocar. Algo que também ocorre nas manifestações 

artísticas ou mesmo no seu ensino. É a separação que existe entre a prática e a teoria: 

de um lado os artistas e do outro os teóricos (que escrevem sobre, estudam e definem a 

arte). Porém, o diálogo inter-artes propõe-se superar quaisquer destes obstáculos 

intencionais vivendo a experiência de transitar com liberdade entre as diversas artes. 

As experimentações teatrais têm progressivamente trazido para a cena dispositivos 

tecnológicos tais como o vídeo, a fotografia, o cinema, a televisão, a edição e a mistura 

de sons. A pintura e a escultura, a instalação, também são entendíveis como práticas 

artísticas intermediais. A história das influências recíprocas, contaminações, adaptações 

e aglutinações entre artes ou entre modos de produção de obras de cultura é tão antiga 

quanto as próprias artes e culturas, exprimindo o vasto e multifacetado movimento de 

apropriação, por autores, artistas, técnicas e dispositivos, da experiência adquirida por 

outros autores, artistas, técnicas e dispositivos. 

A investigação baseada na prática, nas artes criativas e performativas e no design, 

tem potencial para estimular as economias culturais e criativas nacionais embora essa 

constatação seja muito pouco considerada na formação e ensino artístico em Portugal.  

Nesta tese procurar-se estudar e propor a valoração da improvisação como 

ferramenta importante para a interligação de várias expressões que a utilizem como 

processo favorecedor do enriquecimento interpessoal entre vários campos artísticos. 
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A prática de improvisação colectiva favorece os encontros inter-artísticos propondo 

discursos inovadores e contraponto processos criativos que em muito são semelhantes. 

Como já foi referido anteriormente, essa capacidade de interligação artística é reforçada 

pela capacidade de aceitação do erro como elemento fundamental da criação, a 

estimulação contínua entre experiências e processos favorecendo as trocas e a criação 

em contextos ricos e multidisciplinares. 

4.2 IMPROVISAÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM AMBIENTES CONSTRUÍDOS - A 

IMPROVISAÇÃO NO TEATRO - ESTUDO DE CAMPO PARA O ESTUDO DE 

TÉCNICAS DE IMPROVISAÇÃO MULTIDISCIPLINAR. 

A improvisação em teatro tem tomado lugar dentro de ambas formas, a realista e a 

não realista, mas ela tem uma relação especial com o teatro avant-garde.  

A improvisação pode problematizar a relação entre o actor e seu papel pela anulação 

que faz dos dois, como no trabalho de Joseph Chaikin e o do grupo de teatro “The 

Living Theatre”, discutido abaixo. Esta é parte da complexa entre signo e referente 

relação desenvolvida pelo teatro avant-garde. Segundo Pavis: "o teatro avant-garde 

desconfia e tenta libertar-se do sinal, mas sempre sucumbe a ele no final". A 

improvisação pode iludir a restrição da “repetição” e da “representação", como era 

desejo do “Living Theatre” para evitar interpretações de papéis pré-defenidos (Pavis, 

1982, p. 182). Por outro lado, a improvisação também pode criar uma estrutura de 

ligação entre um evento que inicia transformando-o no próximo, ao invés de subordinar 

eventos a uma estrutura de enredo particular. Ela pode criar relações complexas entre 

sistemas semióticos e pode tornar-se no foco da experiência teatral, nas relações entre 

os sistemas em si mesmos, ao invés de um referente externo (como no teatro realista). 

Ela pode romper as hierarquias dentro de desempenho, por exemplo, a subordinação 

que se encontra no teatro tradicional em que existe um actor principal que subordina a 

acção dos outros actores tanto na forma como no enredo.  

No entanto, a quebra do género convencional nem sempre foi um aspecto central da 

improvisação teatral.  

A improvisação pode trabalhar as convenções do teatro realista (e às vezes fá-lo, por 

exemplo, nos trabalhos de cinema e teatro de Mike Leigh). Neste tipo de teatro que 
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pode apresentar mais subtilezas e detalhes no retrato de personagens e na sua relação 

com o enredo. A improvisação pode também permitir um papel mais criativo aos 

actores como, por exemplo, a mudança subtil da sua relação com o papel (podendo 

investir nela mais aprofundadamente). Da mesma forma, ela tem desempenhado um 

papel importante no teatro comunitário e no desenvolvimento internacional das 

competições de teatro “improv”, em que a improvisação se torna num jogo 

competitivo. 

Enquanto a improvisação em tempo real parece sugerir possibilidades mais 

emocionantes e radicais, a improvisação aplicada tem sido, de forma geral, largamente 

aplicada ao teatro. Isso faz parte da obra de directores tão diversos, como por exemplo, 

Peter Brook, Charles Marowitz, Mike Leigh, Grotowski ou o grupo de teatro de 

pesquisa “Kiss”, entre muitos outros. Aqui a entrada da improvisação é vital para o 

desenvolvimento da peça, que pode então tornar-se totalmente reescrita. A 

improvisação durante o desempenho tem sido muito menos comum. Frost e Yarrow 

salientar que: 

... em praticamente todos os casos, como os do trabalho de produção a 
improvisação começa a tornar-se uma prioridade deixando de ser deixada para traz 
(Frost e Yarrow, 1990, p. 35).  

Isto é, em parte, uma opção política ligada à necessidade de produzir uma 

mercadoria no teatro, da qual se torna difícil justificar o tempo necessário para 

desenvolver essas obras através de improvisação aplicada prolongada. Há também um 

medo genuíno da falha: a necessidade da peça ser um sucesso significa que as pessoas 

não estão preparadas para assumir o risco, como salienta Keith Johnstone, “o medo do 

fracasso é incutido numa idade adiantada em nossa cultura” (Johnstone, 1979). 

Não obstante, a improvisação em tempo real tem ocorrido em diversas performances 

teatrais como, por exemplo, do grupo de teatro britânico de “Theatre Machine” (teatro 

da máquina), “Kinetic Energy” (Energia Cinética). Alguns jogos permitem a sua 

inclusão parcial, mesmo onde há um script largamente pré-combinado. Enquanto 

improvisação no desempenho abre muitas possibilidades excitantes, a improvisação no 

ensaio é crucial porque significa que o intérprete pode intervir no script final e ser co-
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autor, podendo assim, contribuir a cada momento da cena/jogo ou no desenvolvimento 

do desempenho. 

Na fig.21 procura-se enunciar de uma forma bastante simplificada, alguns das 

interligações entre diversos movimentos artísticos que recorreram à actividade 

improvisatória e a continuidade evolutiva dessas experiências no campo da 

improvisação entre as expressões: sonora, visual e das artes do corpo. Alguns artistas 

individuais, como Cage e Cunningham, são mostradas entre parênteses, para indicar 

que estes não eram principalmente improvisadores. 

 
Fig.21 - Evolução e interligações da improvisação no Sec. XX. Fonte própria baseada na 

descrição de Dean e Smith (1991).  

No subcapítulo seguinte ir-se-á enunciar algumas técnicas de improvisação 

utilizadas em teatro e também em dinamização de sessões em grupo multidisciplinares 

alargados. Estas técnicas podem ser utilizadas em diversas situações e permitem 

trabalhar a improvisação aplicada à construção de uma peça de teatro ou a outros 

discursos artísticos multidisciplinares. 
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4.3 TÉCNICAS DE IMPROVISAÇÃO MULTIDISCIPLINAR  

Uma ampla gama de técnicas de improvisação tem vindo a ser desenvolvidas na 

improvisação teatral. Não é objectivo desta investigação detalhar de forma sistemática 

todas as técnicas tendo-se, no entanto, encontrado relevância detalhar algumas notas de 

forma a enquadrar a observação directa realizada sobre o trabalho de improvisação 

aplicada do grupo de teatro Cenas de Areia que foi alvo de estudo de campo para esta 

investigação.  

Existe uma grande variedade de livros que descrevem detalhadamente essas técnicas 

de improvisação teatrais (como Spolin, 1963; Johnstone, 1979). Algumas técnicas não 

serão referidas neste capítulo por terem sido já referenciadas em capítulos anteriores ou 

terem já sido discutidas extensivamente por outros autores (por exemplo, máscaras. 

Johnstone, 1979) não se tendo achado ser relevante efectuar a enumeração exaustiva 

das mesmas. No entanto, entendeu-se ser útil delinear algumas técnicas exibidas nas 

obras de alguns protagonistas da prática de improvisação no teatro. Muitos dos 

exercícios descritos podem ser classificados em termos dos processos de improvisação 

já descritos no capítulo 3 e 4, como sendo transformacionais, sensoriais ou baseados 

num referente. A sua descrição será por vezes acompanhada de referências relativas a 

observação directa realizada e completada por vídeos e/ou imagens captadas durante as 

sessões observadas. 

4.3.1 Técnicas em som não verbal 

Os grupos de teatro “Living Theatre”, “Open Theatre” e “Kiss” e entre outros, 

utilizavam com alguma frequência exercícios vocais, tais como um "acorde" utilizado 

de diversas maneiras. Aqui os atores, entrando em concordância em diversos factores 

como respiração, monótonos ou cantarolando vão criando um ambiente físico de som 

total dentro de qual o a respiração e som individual lhes ficam subordinados. O actor e 

encenador Joseph Chaikin também utilizava exercícios de canto, por vezes recorrendo a 

um maestro para aumentar a intensidade dinâmica da orquestração numa canção 

(Blumenthal, 1984, p. 81).  

 



! 139!

4.3.2 Técnicas não-verbais com interacção corporal 

Estes exercícios são utilizados como forma de incentivar os atores a explorar o 

potencial expressivo de seus corpos e a sua relação com outros corpos. Primeiros 

exercícios de "potência" de Chaikin exploraram a gradação entre envolvimento e 

retirada total. Um actor começa por fazer algo num estado de consciência mínima, 

aumentando gradualmente a intensidade e depois deixando-a recuar.  

Chaikin desenvolveu muitos exercícios diferentes, de inter-acções não verbais como 

também Viola Spolin e Grotowski. Alguns deles exploraram mais profundamente a 

imperatividade dos atores, e estes incluíram exercícios de confiança (agora amplamente 

incorporados em oficinas de improvisação) onde os actores tocam e exploram os corpos 

uns dos outros e caindo ou agarrando-se uns aos outros. Estes exercícios podem ser 

feitos tanto com olhos abertos como fechados e estão, claramente relacionadas, com a 

improvisação de contacto. Exercícios de "Espelho" foram também utilizados por 

Joseph Chaikin e Peter Brook (Brook, 1968), assim como exercícios da máquina 

infernal em que cada actor se torna parte de uma máquina orgânica (Cf. DVD 4, 

Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeos 32 e 33), (originários de alguns dos 

exercícios introduzidos por Viola Spo1in).  

A interferência (o termo é emprestado do jazz) foi usada pelo “Open Theatre”, para 

ajudar os actores a integrar o seu trabalho no trabalho do colectivo: os actores 

improvisam durante a peça usando todo os tipos de sons vocais, incluindo sibilos, 

cliques, fonemas e algumas palavras, ou criando uma dança de grupo. 

Também é considerado importante incentivar o actor a desenvolver material de 

forma transformacional. Chaikin recorria, frequentemente, ao exercício de "som e 

movimento" os actores começavam fazendo ajustes físicos uns aos outros, ajustes que 

gradualmente se tornavam em formas transformacionais e gerativas de novos 

movimentos (Blumenthal, 1984). Uma das ideias deste exercício era a de permitir aos 

actores de expressão emoções de forma aparente, de forma a incentivar os outros atores 

a transmitir essas emoções.  

Outros exercícios transformacionais incentivam o actor de mudar a sua identidade, o 

local de acção, ou a relação com os outros (Pasol1i, 1970, p. 20-22). Chaikin também 
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utilizava exercícios para lidar com a relação entre o comportamento externo e os 

sentimentos interiores ocultos. Às vezes o mesmo actor interpretava o interior e o 

exterior, outras vezes eles eram improvisados em simultâneo por dois atores diferentes, 

(Pasolli, 1970, p. 15). 

O movimento Kiss explorou uma série de exercícios que isolavam aspectos 

diferentes ou contraditórios (Hazel and Dean 1997). Estes eram, por exemplo (Burnett, 

1982, p. 118-119):  

a) A acção/reacção, que envolvia o diálogo físico com outra pessoa;  

b) A transformação, que envolvia a criação de um padrão de movimento que 

gradualmente se transformaria noutro;  

c) A assimetria que significava a dissociação do corpo em partes diferentes, que 

poderiam levar uma vida individual;  

d) Os impulsos que procurando as raízes físicas dos movimentos lhes vai dando 

ênfase;  

e) os acentos, o exagero do início e/ou fim de um padrão de movimento  

Exercícios físicos realizados no teatro de Grotowski foram sendo divididos em 

actividades ligadas aos movimentos corporais e actividades de exploração da 

plasticidade das expressões. Os exercícios corporais eram constituídos por uma série de 

movimentos acrobáticos, feitos rapidamente e freneticamente enquanto os movimentos 

plásticos resultavam de rotações rápidas das articulações, por vezes, movendo-se em 

direcções contrárias. A ideia era encontrar o que Grotowski chama de impulso, criado 

por todos esses movimentos do corpo de fixação e então improvisar introduzindo-lhes 

uma ordem e ritmo para redescobrir a "linha espontânea do corpo" (Kumiega, 1985, p. 

119). Estes exercícios foram desenvolvidos em conformidade com o princípio 

fundamental defendido por Grotowski que denominava como conjunctio oppositorum, 

o equilíbrio da estrutura e da espontaneidade. 

4.3.3 Interacção verbal 

Keith Johnstone tem uma abordagem à improvisação no teatro baseada na inter-

acção verbal, concreta e altamente sistemática. Seu livro "Impro" (Johnstone, 1979) 
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encontra-se cheio de processos de improvisação que podem ser adoptados, para que o 

actor possa ter resposta a qualquer situação. Embora os resultados dos exercícios 

possam, muitas vezes, ser miméticos, eles assentam menos sobre a construção de uma 

cena e mais sobre o desenvolvimento sistemático de situações passíveis de ser 

aplicadas à construção de um enredo em permanente transformação. Desta forma a 

improvisação pode ser altamente exploradora e generativa, porque não está vinculado a 

qualquer resultado específico. 

As técnicas de improvisação do Johnstone estão fortemente ligadas à sua visão das 

estruturas sociais e ao desenvolvimento psicológico. Ele afirma que crianças são 

desencorajadas a ser imaginativas, e os adultos ficam, geralmente, intimidados quanto 

têm de realizar qualquer tarefa pública sem preparação. A capacidade generalizada para 

a criatividade pode ser vista, no entanto, nas formas em que as pessoas racionalizam os 

seus preconceitos: Johnstone salienta o aspecto generativo da improvisação em que o 

actor faz uma oferta, que outro pode então aceitar ou bloquear. Esse bloqueio pode ser 

conscientemente adoptado (Johnstone, 1979, p. 97-98). 

Os exercícios de Johnstone baseiam-se, em grande parte, no conceito de que o 

"primeiro pensamento é o melhor pensamento". Ele ressalta que se for pedido às 

pessoas para dizer a primeira coisa que pensam, geralmente não o fazem porque sentem 

isso será embaraçoso ou banal. No entanto, se forem encorajados a dizer a primeira 

coisa que lhes vem ao pensamento, os resultados podem ser extremamente 

interessantes. Embora o argumento do Johnstone seja convincente e sugira vários 

dispositivos para fazer crer que gerar um pensamento imediato é uma tarefa simples, 

isso é uma questão complexa, pois os pensamentos não são necessariamente simples, 

de articular ou verbalizar. Johnstone, frequentemente, apresenta no seu livro situações 

em que vários atores se encontram cooperando. A estratégia de primeiro/melhor pode 

funcionar muitas vezes nessas situações porque vários atores com diferentes com 

"primeiros pensamentos" gerados internamente estão trabalhando juntos e irão 

funcionar como gatilhos para um para o outro. Inicialmente, isso pode resultar numa 

cena algo surrealista, uma troca de lógica; mais tarde o accionamento externo pode 

fornecer uma direcção mais lógica. No entanto, esta estratégia não será 
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necessariamente muito interessante quando utilizada por um improvisador individual e 

limitações semelhantes podem ser aplicas a vários dos exercícios aqui apresentados.  

4.3.4 Exercícios com base em padrões de comportamento  

A improvisação pode estar relacionada com a ideia de padrões de comportamento, 

que são bastante diferentes do conceito de carácter. Johnstone sugere exercícios em que 

o improvisador adopta o status social alto ou baixo: isso é interessante porque o 

improvisador utiliza uma posição social assumida como meio de manipulação técnica. 

Segundo Johnstone, em cada situação de vida e arte nós actuamos em função de 

padrões sociais e se atores adoptando tais funções numa cena, podem torna-la auto-

geradora. Neste exercícios, os atores podem adoptar diferentes status de forma a gerar o 

diálogo, mantê-lo ou modifica-lo.  

4.3.5 A construção de um personagem e ou de uma situação 

Muitos exercícios, em que são utilizadas as preposições "que”, “quê” e “quando", 

defendidos por Spolin e Frost e Yarrow baseiam-se no desenvolvimento de situações 

afectivas ou representam situações da vida real na improvisação temática baseada num 

referente. Da mesma forma, muitos livros lidam com a criação de personagens e 

situações, geralmente criadas através da improvisação, por exemplo, o grupo Drama 

Work One, London, Evans Brothers utiliza a improvisação aplicada ao ensaio como um 

meio de explorar um script. Isso tem sido usado no teatro como uma forma de explorar 

e aprofundar a compreensão dos atores sobre um determinado script, como por 

exemplo o trabalho do encenador e cineasta inglês, Peter Brook, sobre as peças 

shakesperianas (Martin Vallins, 1972; e Martin Vallins, 1973). O filme de Brook, 

ensaia a peça "A tempestade" (Brook, 1968) (Cf. DVD. 4, Anexos 2 

Pasta1_Videos_exemplos_vídeo 34) mostra que a improvisação ajuda a explorar as 

qualidades enigmática do jogo. Ele utiliza tais exercícios como um "espelho" para 

ajudar os actores a trabalhar mais eficazmente como um grupo para improvisar sobre 

“o monstro", pelo qual cada actor revela o seu subconsciente, o seu próprio monstro 

interior (Brook, 1968). 

Da mesma forma, Joan Greenwood raramente começou a ensaiar uma peça com as 

palavras do script. No caso de uma nova peça, o script é normalmente modificado 
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durante os ensaios. Os actores vão trocando os papéis destinados inicialmente, para 

cada um, experimentando situações em que eles possam estar a retratar-se, assim, 

fechando a lacuna entre o actor e o papel.  

Para a preparação da peça “The Quare Fellow” do escritor e poeta Irlandês Brendan 

Behan, propôs aos actores que improvisassem enxertos sobre a vida dentro de uma 

prisão. Nos ensaios para o filme sobre a obra de Shelagh Delaney "A Taste of Honey" 

as malas pesadas arrastadas pelas actrizes de uma das suas cenas foi ensaiado em 

espaços que simulam imaginários baixos e escuros túneis, para que as actrizes 

pudessem experimentar a mesma exaustão experimentada pelos personagens que se 

encontravam retratando.  

O encenador Joan Littlewood durante os ensaios do seu grupo “Theatre Workshop”. 

fazia os actores improvisar uma situação em que eles pudessem brincar com os 

diálogos que estavam a ser produzidos através do guião. Este diálogo poderia ser 

incorporado ao script ou poderia fornecer ao autor ideias e estímulos para novas 

criações (Goorney, 1981). 

A improvisação aplicada ao ensaio, desenvolvendo empatia com as partes (pré-

existentes) no script, foi usada de forma mais intensiva pelo “Living Theatre” na 

preparação da peça "The Brig" do Kenneth Brown (Brown, 1965), (Cf. DVD. 4, 

Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_vídeo 35). Este enfatizou a natureza de autómato, 

como sendo exemplo de comportamento imbecil exigido aos prisioneiros pelos oficiais 

carcereiros). Para tal, foram conduzidos durante horas, períodos de ensaio construídos 

inteiramente dentro de um conjunto de códigos de comportamento altamente 

restritivos; Embora os atores fossem autorizados a fazer uma pausa nestes períodos de 

ensaio quando necessitassem realmente. Judith Malina, que dirigiu a peça, tem 

discutido detalhadamente este processo de ensaio e a enorme pressão psicológica que 

ele produziu (Brown, K. H,1965).  
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4.4 A IMPROVISAÇÃO APLICADA COMO MEIO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PEÇA DE 

TEATRO 

Muitos grupos têm usado a improvisação aplicada ao jogo como parte do esforço 

colectivo: esse jogo pode ser um elemento ou uma mistura de investigação, entre 

improvisação e escrita colectiva.  

O “Teatro laboratório” de Grotowski usava, frequentemente, o recurso a esse tipo de 

jogo improvisatório. Na preparação da peça "Hamlet" (1964) os actores improvisavam 

durante todas as cenas, de acordo com Flaszen, seu director literário essa era uma das 

muitas maneiras co-igualizar o papel do autor com o do seu encenador. (Kumiega, 

1985). Da mesma forma, a peça "Apocalypsis cum Figuris" foi desenvolvido através da 

improvisação que foi tornada fixa apenas após um período de ensaios. Flaszen diz que 

Grotowski teve de aprender a descartar a "expectativa" que trazia "sobre manipulação" 

do texto pelos actores; para que ele pudesse sentar-se "em silêncio, esperando, hora 

após hora" o resultado dos ensaios. 

O actor Zbigniew Cynkutis comenta no livro de Kumiega: 

Lembro-me que ele seleccionava pontos de improvisação que não fossem mesmo 
importantes para mim, lembrando posições de meu corpo ou o lugar em que eu estava 
e o que estava a fazer... e quando eu tentava repetir... Eu (tinha) improvisado 
novamente. (Kumiega, 1985, p. 137). 

A improvisação foi utilizada pelo grupo “Open Teatre” como um processo de 

tentativa e erro, no qual as ideias iam sendo descobertas e exploradas. Este processo 

pode ser uma base bastante específica para a improvisação (Blumenthal, 1984). No 

trabalho colectivo que precedeu o a apresentação da peça "Terminal", inúmeras 

improvisações foram utilizadas para dar corpo à expressão da morte e de como esta 

pode ser expressa, embora algumas das ideias terão sido descartadas, durante o 

percurso dos ensaios (Chaikin, 1972 p. 29-33). No caso de peça "A serpente", uma 

combinação de improvisações e ensaios de pesquisa resultou na escolha do "Gênesis" 

como um tema que explorara os sentimentos de perda, de vergonha e de 

arrependimento que tinham uma ligação metafórica com a violência contemporânea 

americana. Uma vez o assunto escolhido a improvisações foram introduzidas em cenas 
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específicas, O grupo “Open Theatre” realizava, também nos seus ensaios, exercícios 

(como os apresentados em acima). Esses exercícios, eram muitas vezes, a base para as 

improvisações do grupo. Por exemplo, ao criar os animais no jardim do Éden, os atores 

usavam um formulário do exercício e tentando investigar formas exteriores para 

aspectos internos de si mesmos. A partir de uma ampla gama de improvisações foram 

sendo escolhidos alguns animais: as improvisações eram, posteriormente, sujeitas a um 

processo selectivo. Por vezes essas improvisações eram sobrepostas umas às outras, 

criando uma série de improvisações num conjunto global de uma cena central da peça. 

A improvisação sobre material específico é também uma parte importante do 

Groupo Wooster, que iniciou a sua actividade por volta de 1974 e ganhou notoriedade 

em 1980. No início de seu trabalho o grupo, dirigido por Elizabeth LeCompte, a 

companhia por vezes recorria à improvisação livre sem qualquer referente. Ao mesmo 

tempo Spalding Gray, um dos seus membros, estava explorando o trabalho não-verbal 

através de improvisação com colaboradores de Robert Wilson explicando de que 

quando ele começou a trabalhar com LeCompte e outros artistas, na Primavera de 1974 

que ele "não tinha temas objectivos nem ideias conscientes do que iria ser a obra" 

(Sawranh, 1986). Ele trazia adereços para o espaço vazio do ensaio e executava 

determinadas acções associativas e silenciosas com eles. Os outros actores iam se 

juntando a ele um de cada vez, enquanto LeCompte observada, fazia anotações e 

comentava. O designado "ponto Sakonnet " era desenvolvido sem qualquer conjunto de 

material específico, como sua base. No entanto, o grupo desenvolvida, improvisações, 

muitas vezes iniciadas a partir de objectos encontrados, tais como material dramático 

anteriormente escrito ou som pré-gravado, filme e entrevistas de vídeo, ou pessoais. 

LeCompte afirmava, ao discutir um trabalho mais recente "LSD" (1985), que quase 

qualquer tipo de material poderia ser usado como base para uma peça de teatro. Outro 

aspecto que realçava era de que quando sentia que uma improvisação surgia de modo 

particular, ela devia permanecer tal qual com tinha surgido: "não posso desviar-me 

desse texto. Como alguém iria usar as linhas de um dramaturgo, eu uso essa acção 

como linha de base" (Savran, 1986 p. 51). 

Na preparação para a peça "Rumstick Road" (1977; a segunda parte da trilogia de 

Rhode Island, (Gray 1978a; Gray, LeCompte e Al, 1978b) o grupo trabalhou com 
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material escolhido por Spalding Gray relativo a episódios da sua vida, particularmente 

o do suicídio de sua mãe. O resultado foi um evento multi-media que incluía slides, 

fitas e imagens visuais. Foi começado em parte por causa da obsessão de Gray com 

esse elemento de sua vida passada e o seu medo de herdar a doença maníaco-depressiva 

da sua mãe. Encontrado o material constituído principalmente por gravações de 

psiquiatras da mãe do Gray e de seus avós ele foi usado estes como base para jogos de 

improvisação. Estas fitas foram também utilizadas como base para improvisações. 

"Rumstick Road" também é uma exploração em aberto sobre o possível significado 

espiritual da loucura. Explora a complexa rede de múltiplos de causa e efeito que 

cercam qualquer incidente específico, tais como um colapso. Como Gray diz: 

Não acho que exista um motivo para o suicídio da minha mãe. E não havia nenhum 
motivo para meu colapso depois da Índia. Foi uma colisão de eventos, incluindo a 
dieta que às vezes acontece na vida das pessoas. (Savran, 1986 p. 71). 

4.5 MIKE LEIGH E A IMPROVISAÇÃO APLICADA EM CINEMA E TEATRO REALISTA: 
A IMPROVISAÇÃO COMO UM MEIO DE CONSTRUÇÃO DE PERSONAGEM. 

O dramaturgo britânico Mike Leigh desde 1965 que tem escrito um grande número 

de peças (e scripts para Televisão e Cinema) aonde aplica a improvisação colectiva e 

individual na preparação dos actores durante os ensaios. Este seu trabalho encontra-se 

bem documentado por Clements (Clements, 1983). Numa entrevista com Leigh (Leigh, 

1994), este explica que existe algum perigo de "codificação" deste seu processo, 

sublinhando que o mesmo não deve ser visto como um "método" para ser reproduzido, 

ou para ser ensinado ou seguido, (Cf. DVD. 4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_ 

vídeo 36).  

A dramaturgia e o cinema de Leigh acentua a participação dos atores, permitindo-

lhes parcialmente criar próprias tarefas do seu personagem. Mas isto é mantido dentro 

de limites controlados: o personagem interpretado tém que manter a sua representação 

realista. Os atores podem dar sugestões de possíveis personagens podendo explorar e 

dar a Leigh uma lista de características do seu personagens. e desejo de Leigh é de que 

cada personagem possa ser baseado em alguém que o actor que o interpreta já conheça. 

A personagem que o actor irá criar será sorteada de entre um ambiente específico de 

colocação, social, educacional, económico ou cultural (Clements, 1983 p. 22). 
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Leigh tem-se preocupado primordialmente em estudar para a criação de suas obras 

explorando ambientes da classe trabalhadora, lidando com situações ligadas aos 

problemas das classes trabalhadoras, embora a sua obra fosse sendo gradualmente 

adaptada às mudanças sociais e ambientais dos anos 80 e 90. Ele faz parte dos criadores 

socialmente empenhados do teatro e cinema britânicos, que inclui o trabalho de Edward 

Bond, Howard Brenton, Ken Loach entre outros.  

Apesar da liberdade que Leigh dá aos atores, essas preocupações sociais 

predominam sempre no discurso deste autor tendo isso algum grau influência na sua 

escolha dos atores. Apesar de alguns dos seus atores, por vezes, desenvolverem 

personagens, para os seus papeis, que têm origens muito diferentes os temas escolhidos 

por Leigh, (Leigh, 1999), são predominantemente ligados às preocupações da classe 

trabalhadora.  

A fase de decidir sobre um personagem é considerada por Leigh como um estágio 

de pré - ensaio, em seguida, após um período de ampla discussão sobre eventos reais na 

vida do personagem que vão sendo explorados através da improvisação. Os atores 

também se envolvem na investigação, que explora a cultura e os ambientes físicos e 

sociais dos personagens. A um determinado momento do processo, Leigh escolhe as 

personagens entre as sugeridas pelos atores; por vezes a sua escolha é guiada pelas 

possibilidades de interacção que essa personagem possa ter. Leigh pode então reunir as 

improvisações de carácter divergente, e é frequente no seu trabalho com os actores que 

Leigh peça a estes para discutir uns com os outros os personagens, procurando não se 

acomodarem uns aos outros. 

De seguida, os atores começam a improvisar juntos os seus personagens. Toda a 

acção baseia-se sobre as motivações dos personagens, e no início desta fase, os atores 

não devem saber as motivações dos personagens do outro. A pesquisa continua ainda e 

às vezes os intervenientes num determinado ensaio podem acoplar a sua pesquisa a 

outro trabalho. Durante as filmagens de "High Hopes", uma cena no cemitério de 

Highgate (casa de Karl Marx) surgiu como resultado de decisão dos atores em visitá-la 

(Cf. DVD. 4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_vídeo 37). 
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Após a fase de pré-ensaio, Leigh elabora um cenário mais complicado, aonde a 

estrutura e os detalhes são ainda mais desenvolvidos através da improvisação. Leigh 

também utiliza exercícios mais abstractos, tais como a exploração de uma situação, 

utilizando as apenas mãos ou partes do corpo, para desapossar os atores de perspectiva 

normal do personagem lembrando-os que estão criando uma ficção (Clements, 1983).  

Nos trabalhos de Leigh, a improvisação é usada como uma forma de gerar ideias 

ampliando a sua abrangência sendo que esta prática, certamente, desafia o conceito de 

trabalho criativo como uma percepção individual. Por outro lado o trabalho dele 

também não é totalmente colaborativo, uma vez que nas fases iniciais Leigh entrevista 

os atores sozinhos e não permite que eles interajam uns com os outros. Ele mantém 

igualmente a decisão final sobre qual material vai entrar em jogo. Assim, é mantida 

uma hierarquia, mas a sua abordagem oferece ao actor um objectivo muito maior do 

que a maioria das encenações mais tradicionais. 

Os resultados desses métodos são peças pequenas e notáveis pela sua superfície 

detalhada e de desenvolvimento relativamente lento, no qual os maneirismos 

repetitivos, a fraseologia e a escala das acções dos personagens, muitas vezes actuam 

como uma chave para as tensões entre eles. Os maneirismos são usados como forma de 

articulação quando o personagem tem habilidades verbais limitadas, como no caso de 

da sua obra “Trevor” e repetida em ”Kiss of Death” (Beijo da morte) (Leigh, 1977). 

Neles os eventos e a acção são, muitas vezes mínimos, mas por vezes há um imprevisto 

no meio de sentimentos reprimidos como por exemplo, o comportamento 

descontrolado e grotesco de Beverley, que acompanha a morte de Laurence na peça 

“Abigail's Party” (Leigh, 1977; Leigh, 1979) ou explosão emocional do personagem 

Keith por um seu colega campista ter acendido uma chama em "Nuts in May", (Leigh, 

1976), (Cf. DVD. 4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_vídeo 38). Embora as cenas 

sejam "realistas" elas encontram-se, muitas vezes em desacordo com as normas do 

teatro realista. 

A apresentação do trabalho deste artista nesta pesquisa prende-se com o facto de que 

os processos de improvisação por ele desenvolvidos são, em muito, semelhantes aos 

observados ao logo desta investigação durante a observação prática do grupo, “Cena 
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Múltipla” (descritos detalhadamente no capítulo 6) quer no que consta do processo de 

criação de personagens como no da construção de guiões das peças de teatro. 

4.6 A IMPROVISAÇÃO PURA NO TEATRO 

Nos subcapítulos anteriores considerou-se, principalmente, a improvisação aplicada 

à construção do guião de uma peça de teatro, mas alguns grupos de teatro tentaram 

também o recurso à improvisação pura como, por exemplo, no caso do trabalho de 

Rachel Rosenthal em Los Angeles na década de 1960 com o grupo ”Instant Theatre”, 

em que as suas criações envolviam a improvisação de trajes, a organização da 

iluminação de palco e os textos que por vezes eram representados em várias línguas 

(Nachmanovitch, 1990). No entanto o que é mais comum é o da utilização da 

improvisação em tempo real que envolve a pontuação e alguma estruturação básica, do 

que o recurso à improvisação pura. Exemplos interessantes de partituras para 

desempenho são as do poeta e dramaturgo, Kenneth Koch “Easter” e ”Mexico City”, 

“Coil Supreme” "The Pleasures of Peace", "Popeye Among the Polar Bears" e “A Song 

to the Avant Garde”, (Cf. DVD. 4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 39 e 40 

e Anexo 5 Audio_1). 

O grupo de teatro britânico, “Theatre Machine”, utiliza, por vezes, um referente nas 

suas improvisações recorrendo a cartões com uma frase do diálogo; os actores vão 

lendo cada cartão criando o seu discurso através das interligações das frases inscritas 

nesses cartões. Johnstone, director do grupo, acompanha em directo o progresso das 

improvisações, instruindo-os a usar uma variedade de adereços que vão 

complementando as frases que vão sendo apresentadas. Este grupo apresenta muitas 

semelhanças, tanto na sua filosofia como na prática de formação de jovens actores em 

todo muito semelhante ao grupo “Cenas Múltipla” embora a sua abrangência em 

termos de apresentação cénica seja mais vasta devido principalmente ao maior apoio 

dado às artes no Reino Unido (Cf. DVD. 4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_vídeo 

41 e ver Apêndice 1_Videos_exemplos de improvisação_vídeo 1). Outro grupos de 

teatro ou artistas utilizadores da improvisação pura também permite a adopção de 

estratégias e funções como base para geração de jogos de improvisação (analisados no 

próximo capítulo). Os poetas Allen Fisher, Steve Benson e Cris Chekes improvisaram 
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em conjunto uma peça chamada ”Assumptions Table” (Tabela de pressupostos) no 

início dos anos 80. Nela eles praticaram particularmente dez regras e estratégias 

inventadas interrompendo-se um ao outro sempre que havia um mal-entendido. O jogo 

foi realizado no espaço de dança Chisenhale, em East London. 

4.7 IMPROVISAÇÃO E INTERACÇÃO COM O PÚBLICO 

Os grupos de teatro que utilizam a improvisação, quer seja aplicada ou pura, muitas 

vezes têm incentivado a participação da audiência durante as suas apresentações. O 

“Living Theatre” geralmente concebia um script rudimentar das suas produções 

durante os ensaios deixando, no entanto, muitas vezes uma latitude considerável para o 

público interferir e mudar a microestrutura se não a macro estrutura do desempenho. 

Apesar da lentidão das suas prestações, o “Living Theatre” possuía uma notável 

habilidade em envolver a plateia e os comentários da audiência em interpolação com o 

evento da peça, mantendo-se ainda um aberto na direcção geral do jogo. O seu trabalho 

“Paradise Now”, na versão escrita, aparece representado através de uma estrutura 

"vertical aberta a soluções imprevisíveis permitindo um conjunto de hipóteses no 

sentido de revolução permanente" e funde ideias e ensinamento da Kabbalah, do I 

Ching e outras fontes elaborandas num documentado do texto publicado mais tarde 

(Malina e Beck, 1971), (ver Fig. 22).  

Na sua representação de "Paradise Now" em Berlim, em 1970 (Rochlin, 1970) os 

atores misturam-se com o público recorrendo a comentários concebidos para provocar 

propositadamente o público, tais como: 

Não posso viajar sem passaporte, não sei como parar as guerras, você está vivo, se 
você não tem dinheiro, não posso fumar maconha. 

Nessa proposta o actor mantinha a sua frase mas ouvindo as respostas dos 

espectadores controlando a resposta do público enquanto é apresentada a passagem 

subsequente, conforme o documentado na versão impressa apresentada na fig.25.  

Por vezes a resposta por parte do público a esses tipos de pistas dos atores surgia 

bastante detalhada, uma das vezes, por exemplo: um membro da plateia invadiu um 

discurso aquecido, acusando o grupo de ingenuidade política (Rochlin, 1970). Noutra 

Interjeição eles foram rotulados de "The Dead Theatre" (Brown, 1968), (Cf. DVD. 4, 
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Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_vídeo 42). Às vezes como em "Paradise Now" o 

público respondeu ao convite por tirar sua roupa e/ou entrar em contacto com os atores 

de forma física. Durante o mesmo vídeo da performance, Julian Beck pode ser visto 

discutindo com um actor sobre como lidar com uma intervenção de um espectador, que 

está demorando muito e como integrar o incidente em estrutura de desempenho. 

Participação da audiência neste tipo iniciativa criada pelo “Living Theatre”, foi 

pensada para agitar a plateia de sua passividade e complacência e para confrontá-los 

com o inesperado sendo, em alguns casos mesmo, para quebrar tabus sociais. 

 

!

Fig.22 – Partitura para teatro da peça do grupo “Living Teatre” “Paradise New”. Fonte em 
http://www.ateatro.org/ 

 

Ainda na direcção da interacção com o público com fins políticos, é exemplo 

também, o grupo de teatro do oprimido criado por Augusto Boal. Boal foi o director 

artístico do teatro de Arena em São Paulo no Brasil entre 1964 e 1971. Ele queria 
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encontrar a "poética dos oprimidos", para o qual ele propôs um "teatro Fórum" em que 

os espectadores pudessem desafiar os papéis dos atores e pudessem mudar o curso da 

acção (Norden, 1991). Boal rejeitou o "teatro pobre" de Grotowski, que ele via como 

sendo elitista e baseada na ideia do actor sagrado. Em 1978 Boal mudou-se para a 

França onde dirigiu por mais de uma década a “Paris-based Centre du Théatre de 

l'Opprimée”. Os atores empregados pelo teatro eram, muitos deles, activistas anti-

racismo, feministas, ecologistas ou politicamente comprometidos com outros grupos. 

Na Europa, Boal encontrou, segundo ele, maior dificuldade na aceitação desses 

conceitos do que experimentara no Brasil, tendo que lutar de forma mais subtil sobre 

esses tipos de opressão, a que ele chamou de "consciência politica". Ele retornou 

intermitentemente a luta política na década de 1980 quando regressou ao Brasil, onde 

recomeçou a sua participação social e política. Boal utiliza a improvisação como forma 

de ajudar as pessoas a sair de sua opressão; por exemplo, ele incentiva as pessoas a 

improvisar comportamentos diferentes em diferentes situações e em seguida, pede-lhes 

para mudar esses comportamentos em resposta a uma sugestão do espectador, (Cf. 

DVD. 4, Anexos 2_Pasta1_Videos_exemplos_ vídeo 43). 

Esse objectivo é do fazer com que o sujeito sinta que alguns rituais de nossa vida 
diária impõem-nos máscaras de comportamento que não queremos ter, mas às vezes é 
possível mudar essa máscara e quebrar o ritual. (Norden, 1991). 

Em termos da observação prática realizada, a questão da interacção com o público é 

por vezes utilizada pelo grupo “Cena Múltipla” embora a utilização observada fosse 

esporádica e limitada à apresentação da peça em pequenos espaços ou em ensaios 

públicos.  

No caso observado, o grupo na sua apresentação da peça em ensaio geral aberto 

apresentou alguns trechos da peça abertos a participação do público. Estes ensaios 

gerais são dinamizados alguns meses antes da estreia da peça e servem como 

divulgação do evento e de aproximação ao público. De um modo geral estes ensaios 

gerais são feitos num espaço relativamente pequeno, situado na casa da juventude de 

Almada e embora sejam abertos ao público em geral tem sido frequentados com mais 

assiduidade pelos familiares e amigos dos actores e algum público mais regular que o 

grupo tem mantido ao longo da sua existência. 
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Como exemplo apresenta-se a filmagem de um pequeno momento em que o público 

é levado a participar num momento da peça que depois é adaptado à peça final de 

forma diferente e que pode ser visualizado no conjunto de imagens dedicado aos 

ensaios gerais finais da primeira peça apresentada, (Cf. DVD. 1, Apendice1_grupo 

Cena Múltipla_Videos_exemplos_ exemplos improvisação_vídeo 2).  
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CAPÍTULO 6  

6 Desafios, batalhas e simulações – Improvisação e trabalho inter-artístico 

6.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentadas, inicialmente, algumas considerações e referências à 

importância da improvisação no relacionamento inter-artístico e na composição 

compartilhada, sendo feito posteriormente a análise do jogo como elemento comum à 

improvisação nas diversas áreas artísticas já analisadas nos capítulos anteriores.  

6.2 A IMPORTÂNCIA DA IMPROVISAÇÃO NO RELACIONAMENTO INTER-ARTÍSTICO 

E NOS PROCESSOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA CONTEMPORÂNEA. 

Ao longo da história humana, houve enquadramentos limitativos que tenderam a 

negar interligação das diversas áreas artísticas, não apenas entre os artistas mas na 

pessoa de cada artista. Desta forma, foi-se concretizando a crença de que o músico só 

pode ser músico, o pintor pode apenas pintar; o escultor deve limitar-se a esculpir; o 

escritor pode escrever, mas nunca cantar; e o dançarino não pode escrever nem tocar. 

Algo que também ocorre nas manifestações artísticas ou mesmo no seu ensino é a 

separação que existe entre a prática e a teoria: de um lado os artistas e do outro os 

teóricos (que escrevem sobre, estudam e definem a arte). Porém, o diálogo inter-artes 

propõe-se superar quaisquer destes obstáculos intencionais, vivendo a experiência de 

transitar com liberdade entre as diversas artes. 

Hoje em dia as relações inter-artísticas são frequentemente referenciadas, em 

contextos diversos e a nível da investigação. Apesar do natural e contínuo intercâmbio 

existente entre as diversas formas de manifestação artística desde tempos imemoráveis, 

subsistem também, enquadramentos que limitam e tentam negar o que sempre existiu 

não apenas entre os artistas, mas na pessoa de cada artista. Experimentações cénicas 

têm progressivamente trazido para a cena dispositivos tecnológicos como o vídeo, a 

fotografia, o cinema, a televisão, a edição e a mistura de sons, mas também a pintura e 

a escultura, a instalação, são entendíveis como práticas artísticas intermediais. A 

história das influências recíprocas, contaminações, adaptações e aglutinações entre 
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artes ou entre modos de produção de obras de cultura é tão antiga quanto as próprias 

artes e culturas, exprimindo o vasto e multifacetado movimento de apropriação, por 

autores, artistas, técnicas e dispositivos, da experiência adquirida por outros autores, 

artistas, técnicas e dispositivos. 

A investigação baseada na prática, nas artes criativas e performativas e no design, 

tem potencial para estimular as economias culturais e criativas nacionais embora essa 

constatação seja muito pouco considerada na formação e ensino artístico em Portugal.  

Nesta investigação procurou-se estudar e propor a valoração da improvisação como 

ferramenta importante de interligação de várias expressões que a utilizam como 

processo favorecedor do enriquecimento interpessoal entre vários campos artísticos. 

A prática de improvisação colectiva favorece os encontros inter-artísticos propondo 

discursos inovadores e o contraponto de processos criativos que em muito são 

semelhantes. Essa capacidade de interligação artística é reforçada pela capacidade de 

aceitação do erro como elemento fundamental da criação, enquanto a estimulação 

contínua entre experiências e processos favorece as trocas e a criação de contextos 

ricos multidisciplinares. 

6.3 IMPROVISAÇÃO E PRÁTICA INTER-ARTÍSTICA – UMA VISÃO PARA UMA PRAXIS 

COMUM 

Tendo em conta a proposição a prática da improvisação no desenvolvimento de 

trabalhos colectivos inter-artísticos deixa-se aqui algumas ideias passíveis de serem 

utilizadas de forma transversal de exercícios de improvisação a desenvolver, tanto a 

nível individual como a nível do trabalho em grupo.  

Na sua apresentação procurou-se encontrar métodos que possam ser sistematizados 

analisando igualmente os processos envolvidos na prática de criação artística. 

Os dados apresentados não são entendidos como sendo únicos podendo ser 

articulados com outros processos de improvisação utilizados geralmente na música, 

teatro ou dança, tendo em conta objectivos comuns às várias expressões artísticas e a 

importância de articular processos de forma a os alcançar encontrando uma prática 

regular da improvisação aplicada à construção de discursos colectivos. 
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6.3.1 O Encontro de ideias – Questões e processos para encontrar práticas 
comuns.  

Procura-se aqui deixar algumas questões que se entende serem importantes ao 

desenvolvimento da prática da improvisação tanto individual como colectiva. 

Os enunciados apresentados não pretendem constituir uma proposta única mas 

sim permitir a análise dos elementos comuns às diversas práticas de jogos e 

actividades de improvisação tendo em conta as finalidades pretendidas e ao 

desenvolvimento das diversidades criativas a ela ligadas. 

Assim entende-se ser importante na prática de improvisação artística ter em 

conta as seguintes questões: 

A) O QUE SE QUER ALCANÇAR? 

É essencial considerar eficazmente a prática no tempo. Praticar uma técnica ou uma 

habilidade improvisada sem consciência de um resultado real poderá ser uma provável 

perda de tempo e esforço e resultará no ensaio e o eternizar de hábitos indesejados e, 

finalmente, a perda de motivação. 

B)  QUAIS AS FINALIDADES E OS OBJECTIVOS QUE SE PRETENDE 
ALCANÇAR? 

Como improvisar e sobre o quê improvisar, Hal Crook (1991) alerta-nos para a 

abordagem que denomina de "preparar, apontar e disparar" para designar a 

aproximação inicial ao Jogo – ou de como apenas tomamos consciência sobre o que 

estamos jogando, após a realização do evento. Claramente, o pensamento pode começar 

antes mesmo da prática começar. Será importante pensar o que se tem na ideia e do que 

se pretende fazer? Ou então, porque não levar para a frente essa ideia? 

C)  QUAIS OS PROCEDIMENTOS QUE SE PODERÁ TER EM CONSIDERAÇÃO? 

O encontro de ideias e a troca de experiências entre os membros do grupo devem ser 

explorados. Deixar para todas sessões um momento para essa troca, levantamento de 

questões, análise do que foi conseguido e do que se quer conseguir, tornando-se mais 

conscientes das diferentes facetas da sua relação com a música. Se é desejável 

aproveitar bem o seu tempo, deve-se ir mantendo o sentido de para onde se está indo. 

A seguir recordar identificar temas comuns. Gradualmente combinar ideias que o 

grupo vai desenvolvendo acrescentando-as a uma breve estrutura comum. Desenvolver 
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métodos de treino que combinem habilidades para poupar tempo. Em caso de dúvida, 

questionar de novo os participantes. 

Identificar metas tangíveis (curto, médio e longo prazo), começar o que é necessário 

praticar. Considerar a quantidade de tempo necessária à prática tendo em conta o 

encontro de diferentes experiências dentro do grupo e a qualidade dos diálogos 

desenvolvidos. 

Por fim Desenvolver actividades de planeamento da prática de forma a conhecer a 

evolução e o alcance dos objectivos desejados inicialmente. 

D) COMO SABER COM O SE ESTÁ A LIDAR?  

Algumas pessoas pensam que a improvisação é intangível e misteriosa, e que essa 

consciência pode inibir ou obstruir o processo criativo. Entende-se assim ser importante 

compreender como a sua relação com o cerne do conhecimento é essencial para um uso 

produtivo do tempo de prática. A compreensão dos princípios pedagógicos do ensino 

ajuda a apreciar o valor e a necessidade de diferentes tipos de prática, bem como as 

preferências e as resistências que influenciam a nossa produtividade. 

6.3.2 Como funciona: O ciclo da prática da improvisação ? 

Procurando sistematizar como funciona a prática da improvisação optou-se por 

apresentar, como exemplo, o método de improvisação descrito por Simon Purcel 

(Purcel 2002) dedicado à improvisação musical em grupo mas aonde é tentada a 

explicação do processo que envolve a improvisação, especialmente a que trabalha com 

modelos, ligações ou exemplos e que podem ser representados como um continuum de 

7 estágios contemplando a linguagem da aquisição por imitação, processo de 

interiorização e graus de utilização. 

1) Atracção 

2) Aplicação  

3) Reprodução  

4) Manipulação 

5) Modificação 

6) Transformação 
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7) Destreza 

Adaptando esta análise a outras formas de expressão nomeadamente às expressões 

artísticas que envolvem performance é possível encontrar pontos comuns passíveis de 

serem utilizados num espaço de improvisação multidisciplinar. 

Purcel (2002) descreve os sete estágios desta forma:  

a) Atracção – uma atitude, ou seja, um fraseado ou um dedilhado particularmente 

eficaz. (nota: adaptando a outra situação que não seja musical: um momento ou 

desempenho singularmente eficaz) 

b) Reprodução – uma habilidade. A fabricação do objecto desejado de forma exacta e 

confiantemente, tornando-se essa coisa, literalmente, na sua forma material, mais 

básica. Observe-se que esta fase requer que a atracção tome lugar ao lado de um 

compromisso com a exactidão. Não havendo neste estádio espaço para a 

improvisação. 

c) Aplicação - uma habilidade que aplica o objecto desejado a situações de verdadeiro 

desempenho, começando com o contexto original. Esta é a habilidade de construção 

ou formação, pesquisando minuciosamente todas as aplicações possíveis do objecto 

inicial. 

d) Modificação – este é um recurso mais flexível da aplicação. O objecto permanece 

praticamente o mesmo, mas pode ser adaptado (modificado) para atender a 

diferentes chaves, tonalidades, contextos rítmicos e andamentos, contextos, 

movimentos, etc. 

e) Manipulação - um processo que livre e deliberadamente altera os elementos do 

objecto enquanto ainda referindo-se a ele na sua forma original - ou seja, alterando 

ligeiramente a sua forma original mas deixando ver ainda a sua morfologia básica. 

Aqui a curiosidade e improvisação são necessárias. 

f) Transformação - um processo de manipulação extrema do objecto que agora pode 

permanecer como um trampolim ou uma ponte ou eco para uma nova criação. 

Aqui, o gesto pode tornar-se mais importante do que o detalhe, o contorno mais útil 

do que a replicação exacta de intervalos, sendo este mais importante do que a 
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ortografia ou o conceito em si, formando novos materiais. Este é um significado 

mais profundo que nos interessa para a improvisação. 

g) Destreza - uma atitude que absorve tanto a beleza como o detalhe do objecto 

original, desejado, minuciosamente, alcançar a fiabilidade e adaptabilidade e 

avançar para o seu uso que é ainda pessoal, formando o novo material como 

resultado do ciclo de prática da improvisação, que agora começa de novo... 

Estes sete estágios estão intimamente relacionados com o processo de improvisação 

que conduz a resultados de criação e processam-se num fluxo contínuo durante a 

actividades de improvisação, individuais ou colectivas, podendo influenciar ou 

contagiar ou ainda interligar os fluxos individuais de cada participante.  

Na fig.23 procurou-se esquematizar essas inter-relações contínuas dos vários 

estágios descritos acima. 

 
 
 

Fig.23 – Análise da correlação do ciclo de prática de improvisação com os quatro reservatórios 
de actividade criativa. Fonte própria. 
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6.3.3 A importância do desenvolvimento do auto diagnostico  

Nos estádios de desenvolvimento que incluam as premissas de aprendizagem, 

criação e reflexão, na prática, eles só se tornam eficazes quanto se tem consciência dos 

seus resultados. Os ciclos de aprendizagem, criativos e reflexivos são ferramentas de 

diagnóstico (herdadas das teorias pedagógicas), bastantes úteis quando da parte da 

prática criativa ou durante a execução, se sente que não existem resultados 

significativos. O uso de ciclos para revisão, ajuste e equilíbrio da prática de 

aprendizagem acompanhados de uma proposta de melhoramento mais lúdica como são 

os jogos de improvisação poderá ser útil fazer o balanço das práticas mais tradicionais e 

promover maior destreza no aperfeiçoamento de técnicas inerentes ao desempenho 

artístico.  

Por vezes, o processo de desenvolvimento é percebido pelo individuo 

interveniente/participante como se tenta esquematizar na figura 68 aonde se 

exemplifica um ciclo de treino de exploração criativa.  

O seu entendimento poderá ajudar no desenvolvimento de uma prática efectiva? Em 

que medida se poderá desconstruir o processo que cada executante utiliza? Como se 

poderá remontá-lo? Como se poderá ter a percepção do estado em que cada um se 

encontra? Que tempo se deverá atribuir-lhe para a preparação do desempenho? 

Estas questões serão sem dúvida importantes na construção de ambientes de trabalho 

colaborativo e na dinamização de actividades de aprendizagem com recurso à 

improvisação. 
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Fig.25 - Estádios de desenvolvimento através dos ciclos: aprendizagem, criação e reflexão. Fonte 

própria. 

 

6.3.4 A importância de manter um registo diário da prática de exercícios de 
improvisação. 

No desenvolvimento de práticas regulares de actividades de improvisação, 

tanto individuais como colectivas será importante também fazer um registo 
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diário da evolução dos exercícios. Para tal poderá ser importante seguir os 

seguintes procedimentos: 

a) Recurso a um diário  

O recurso ao registo num diário poderá ser uma boa proposta para ir observando se 

os métodos de prática vão tendo os resultados pretendidos. O recurso à improvisação 

não invalida a necessidade e intenção de expressão pessoal e de uma prática nas 

intenções artísticas individuais. Se não existe a possibilidade de utilização de um 

processo de gravação sonora ou em vídeo, o diário registará as rotinas de treino e os 

registos de percepções individuais e ou colectivas que vão surgindo. 

b) Gravar ou registar em vídeo as sessões com regularidade 

Da mesma forma o recurso a espelhos que mostram o que se está a realizar (o uso de 

espelhos é muito importante nas áreas performativas, dança e teatro e por vezes na 

música também), o gravador é uma ajuda inestimável para tornar a prática eficaz. Com 

isso, poder-se-á tirar benefício da visão retrospectiva e do tempo de ouvir e ver os bons 

resultados que não tinham sido notados numa primeira observação, aquelas ideias a que 

fora concedida apenas uma fugaz atenção, bem como aqueles recantos dos momentos 

que não foram notados e que na presença do registo se revê ou se reformula. 

c) Manutenção da prática de improvisação 

O tempo de prática pode ser limitado, até mesmo para um artista com prática 

profissional contínua. A abordagem para prática regular da improvisação que se 

apresenta a seguir baseia-se na ideia de uma rotina diária de, uma hora de sessões de 

prática – ou workshops. O objectivo é combinar e equilibrar conhecimentos técnicos 

específicos de cada área artística, com processos criativos, técnica física e atitude 

mental que formam os aspectos essenciais de improviso passíveis de gerar propostas 

criativas comuns. 

6.3.5 Elementos fundamentais para a prática de improvisação: 

Procurando não se ser demasiado exaustivo deixa-se ainda a referência a elementos 

que foram considerados fundamentais no desenvolvimento continuado de práticas de 

improvisação. Assim entende-se ser importante ter em conta: 
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a) Técnica - O alinhamento de mente e corpo, intenção e utilização. Isto deve 

permitir uma gradual determinação do sujeito que improvisa. 

b) Vocabulário - O caminho da aprendizagem não verbal utilizado pelo lado direito 

do cérebro, aprendendo através da cópia, modelagem e refinamento. Servido por 

transcrição, aplicação, manipulação e transformação das ligações que se vão 

encontrando. 

c) Os formulários - Aprendizagens feitas pelo lado esquerdo do cérebro - cognitivo, 

analítico, construtivo, rotulador e gerador de veículos com "absoluta" clareza, precisão 

e prática. 

d) Processo de improviso - Todo o cérebro joga – desenvolvimento de momentos de 

pura improvisação de forma cíclica e continuada. Aproveitamento o lúdico das 

situações de jogo e a metáfora irónica de forma a criar quebras saudáveis na rotina das 

práticas. 

e) O jogo – o jogar desinibido, com atitude - é isso que é requerido para improvisar: 

recurso à prática regular de jogos de livre e pura improvisação como objectivos 

distintos para alvo de desenvolvimento de aprendizagens cognitivas. 

Estes 5 componentes que aqui se apresenta, podem ser combinados em 3 momentos 

distintos de improvisação regular a par de actividades complementares. Após a 

experiência prática regular da improvisação poder-se-á, então, progredir através de 

actividades com características diferentes e atribuir diferentes quantidades de tempo 

para o desenvolvimento conjunto de actividades colectivas de criação. A questão 

importante é o equilíbrio, a continuidade, a consciencialização dos resultados e a 

capacidade de rever e ajustar de acordo com as práticas. Ter sempre presente o 

entendimento de que a prática é tão produtiva como a consciência que a acompanha. 

6.3.6 Para um formulário comum: 

O ensino e prática da improvisação na música, dança, teatro e expressões artísticas 

não performativas tem gerado formulários ricos em propostas de desenvolvimento de 

jogos de improvisação. Deles existem já documentados vários tipos de prática de 
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improvisação colectiva passíveis de serem analisados e redesenhados de forma a 

adaptar a sua utilização à exploração inter-artística. 

Todos eles envolvem o recurso à sistematização apresentada antes em que estão 

envolvidas reflexão, aprendizagem e criação, utilizado o jogo, a metáfora e a 

colaboração entre os diversos participantes. O que se propõe aqui após a investigação 

realizada será a adaptação, criação e desenvolvimento de espaços de colaboração onde 

os artistas possam fazer essa análise aplicada a uma prática explícita e a sua adaptação 

a uma prática colaborativa multidisciplinar inter-artística. 

Para tal, deseja-se realçar aqui nestas considerações finais a necessidade da criação 

de espaços que permitam a viabilização dessas experiências. Esses espaços não poderão 

ser resumidos a salas de espectáculos ou salas de aula. O espaço para o trabalho 

colaborativo deverá ser aberto a explorações diferentes e desenvolver uma relação 

diferente com o espectador dos resultados criativos daí surgidos. A abertura ao diálogo 

com o público ou com as comunidades envolventes será um ponto muito importante 

que se deseja aqui realçar.  

Alguns grupos de teatro já utilizam essa abertura à comunidade exterior, à 

participação com o espaço urbano e inclusão nas suas criações de momentos abertos à 

participação não condicionada de elementos exteriores. Cabe agora aos artistas, 

criadores ou formadores a vontade de construir novas soluções que resultem em 

soluções inovadoras e eficazes passíveis de uma experiência contínua da partilha inter-

artística e sua prática continuada através da introdução da prática da improvisação no 

ensino artístico e na formação de professores. 

No capítulo seguinte será apresentada e analisada, a descrição detalhada da 

observação prática realizada durante dois anos feita sobre o grupo de teatro “Cenas 

Multipla”. Nessa análise são descritas as diversas fases da investigação durante o qual 

grupo trabalhou a encenação de duas peças de teatro construindo um guião de cada uma 

das peças através de diversas sessões de improvisação a pares ou colectiva.  

Por vezes foi solicitado, por parte dos elementos do grupo de teatro, à investigadora 

que participasse também em algumas das sessões de forma mais activa, não se 

remetendo apenas à posição de simples observadora. Isso permitiu passar da posição do 
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espectador para a do artísta performativo e vice-versa o que facilitou uma visão mais 

alargada da experiência do trabalho de grupo e dos processos desenvolvidos pelo grupo 

de teatro.  

6.4  JOGO COMO BASE DE PARTIDA PARA A IMPROVISAÇÃO COLECTIVA.  

6.4.1 A improvisação aproveita o divertimento do Jogo para desenvolvimento 
da consciência criativa. 

A improvisação, a composição, a literatura, a pintura, o teatro, a invenção, todos os 

actos criativos são formas de divertimento.  Carl Jung diz-nos no seu livro “O Homem 

e os seus símbolos” que:  A criação do novo não é conquista do intelecto mas do 

instinto de prazer agindo por uma necessidade interior. Segundo ele a mente criativa 

brinca com os objectos que ama, (Jung 1961, Franz 1964) 

O ponto de partida da criatividade no ciclo de desenvolvimento humano é uma das 

funções vitais básicas. Sem divertimento, a aprendizagem e a evolução são impossíveis 

(Hallam e Ingold 2007).  

O divertimento é a raiz de onde jorra a arte original; é o material bruto que o artista 

canaliza e organiza com as ferramentas do conhecimento e da técnica. A própria 

técnica nasce da diversão, porque não podemos adquirir técnica apenas por meio do 

exercício da prática repetida, da insistente experimentação e utilização de nossas 

ferramentas, num teste contínuo aos limites de resistência (Nachmanovitch, 1993). 

Improvisar não significa criar “um monte de coisas” sem participar do que se está 

fazendo. Improvisar é ouvir e ver verdadeiramente, apropriando-se criticamente do que 

se faz. Neste jogo permanente de criação não existe certo e errado, pois estamos 

convivendo com a sensibilidade, com o humano. O que existem são diferentes 

possibilidades a serem experimentadas pelos diferentes participantes. 

A brincadeira é um acto natural nos mamíferos superiores, e exacerbada nos 

macacos e chimpanzés. Entre os humanos, como demonstra Johan Huizinga no seu 

livro “Homo Ludens: um estudo sabre o elemento diversão na cultura”, o divertimento 

intervém em todas as facetas de nossa vida e tem assumido as mais diversas formas, 
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algumas altamente evoluídas, como o ritual, as artes, a política, o desporto e a própria 

civilização. 

“Mas quando se alcança a diversão", escreve Huizinga (1999), “ adquire-se 

compreensão, porque onde há diversão não existem problemas.” 

O enunciado principal da obra “Homo ludens” é a de que o jogo é uma realidade 

originária, que corresponde a uma das noções mais primitivas e profundamente 

enraizadas em toda a realidade humana, sendo do jogo que nasce a cultura, sob a forma 

de ritual e de sagrado, de linguagem e de poesia, permanecendo subjacente em todas as 

artes de expressão e competição, inclusive nas artes do pensamento e do discurso, bem 

como na do tribunal judicial, na acusação e na defesa polémica, portanto, também na 

do combate e na da guerra em geral. 

A noção de jogo – segundo a contribuição de Huizinga (1999) no livro acima 

indicado – é mais primitiva do que a cultura, pois faz parte daquelas coisas que o 

homem partilha em comum com os animais. O jogo é de facto mais antigo que a 

cultura, pois esta, mesmo nas suas definições mais rigorosas, pressupõe sempre a 

sociedade humana; mas, os animais não esperaram que os homens os iniciassem na 

actividade lúdica (Huizinga,1999 p.3). 

Para Nachmanovitch (1993), o divertimento desafia hierarquias sociais. Juntando 

elementos que anteriormente estavam separados. As nossas acções tomam caminhos 

inusitados. Brincar é libertar-se de restrições arbitrárias e expandir o próprio campo de 

acção. A brincadeira possibilita uma maior riqueza de reacções e melhora a nossa 

capacidade de adaptação. Esse é o valor evolucionário da diversão — ela torna-nos 

mais flexíveis. Ao reinterpretar a realidade e criar coisas novas, protegemo-nos contra a 

rigidez. A brincadeira permite-nos reorganizar as nossas capacidades e a nossa 

verdadeira identidade para que possamos utilizá-las de formas inesperadas. 

Mas para Nachmanovitch, “brincar” é diferente de “jogar”. Brincar é ter o espírito 

livre para explorar, ser e fazer por puro prazer. O jogo, por sua vez, é uma actividade 

definida por um conjunto de regras, como no futebol, na composição de um soneto, de 

uma sinfonia ou na diplomacia. A brincadeira é uma atitude, uma disposição, uma 
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maneira de fazer as coisas, ao passo que o jogo é uma actividade definida por regras e 

que depende de um campo de aplicação, de regras e de jogadores. 

Por outro lado Johan Huizinga constata que: 

O jogo transporta-nos para além das regras da lógica quotidiana, um mundo onde 
reina algo diferente da claridade do dia. O mundo selvagem, da criança e do poeta, o 
mundo do jogo. [...] Por detrás de toda expressão abstracta oculta-se uma metáfora, e 
toda metáfora é um jogo de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o homem cria 
um outro mundo, um mundo poético, ao lado do da natureza (Huizinga, 1999, p.7).  

Para Huizinga, outras características naturais do jogo são a excitação e a fascinação. 

O seu poder de fascinação pode ser analisado pelas suas manifestações mesmo 

fisiológicas: de um lado, a fascinação tem capacidade de excitar e invadir a intensidade 

psicológica do homem; por outro lado, há raízes biológicas para esse sentimento. 

Portanto, estão explícitos no jogo dois planos em que se coloca nele o que se 

experiencia pelos humanos. Um no plano subjectivo, do sentimento individual ou 

colectivo, com raízes biológicas, na natureza, mas que se efectivam no plano da alma 

humana, e o outro que podemos chamar de plano objectivo, o da cultura. 

No jogo, a consciência criativa está no saber lidar com os momentos de 

imprevisibilidade e de surpresa do que vai acontecer nas improvisações, aí está o 

potencial lúdico, o desafio ao corpo em mover-se na direcção do novo; onde não há 

pontos de apoio, sem recorrer aos procedimentos habituais, permanecendo aberto à 

incerteza do momento presente pois, como diz Nachmanovitch “à medida em que nos 

sentimos seguros do que vai acontecer, trancamos as possibilidades futuras e 

defendemo-nos contra as surpresas essenciais” (Nachmanovitch, 1993, p.30).  

Os momentos de imprevisibilidade sobre o que vai acontecer no jogo, estabelecem o 

potencial lúdico de encontros criativos, do aprender a encontrar soluções e lidar com 

sua criatividade de forma consciente. “Improvisar é aceitar, a cada respiração, a 

transitoriedade e a eternidade” (Nachmanovitch, 1993, p.30). É no mistério contido em 

cada momento da improvisação que está a aventura para novas criatividades, para o 

desenvolvimento da consciência criativa de si e em relação ao meio. 

Cabe lembrar que a cooperação não é um estado, uma situação estável, um estágio 

estático que, depois de ser alcançado, já é elemento pronto, existente organicamente no 

trabalho. É uma situação dinâmica, que depende de uma série de elementos e da relação 
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do sujeito com o meio. Depende também, de como o sujeito constrói essa interacção 

pensando também pela relação que cada colega do grupo estabelece com o jogo, se esta 

estará garantida e se será satisfatória, permitindo que se identifique e se encontre 

caminhos para o mesmo. 

Quando a improvisação é colectiva, ela emerge da relação que cada participante tem 

com a linguagem e meio que está a utilizar e de como esses sujeitos constroem o 

diálogo entre as diferentes formas de conceber o fazer artístico. Quando dois ou mais 

artistas estão improvisando, precisam de compreender e se fazer entender um pelo 

outro, para que o jogo ocorra. Mas como estabelecer esta comunicação se, como já foi 

visto, cada participante constrói diferentemente o seu trabalho? 

A construção de um jogo colectivo que envolve as características individuais de 

cada um depende da construção de estruturas (físicas e mentais), no plano das relações 

sociais. Nessa situação é preciso coordenar as acções, não a partir de um único ponto 

de vista particular, mas procurar compreender o ponto de vista dos demais participantes 

do jogo. É preciso conhecer como cada participante se relaciona com a linguagem do 

teatro e construir caminhos comuns que possibilitem o entendimento e a comunicação 

durante improvisação. 

O jogo surge, ao nível da cooperação, não só das trocas inter-individuais, mas como 

resultado de um processo que ocorre como um todo. O fazer criativo acontece nas 

relações que o artista consegue construir entre real e imaginário, nas trocas de 

diferentes pontos de vista que acrescentam e transformam as relações uns dos outros e 

no total envolvimento com o jogo, que possibilita estar atento e interagir com o 

material existente, com os colegas, o espaço aonde o jogo é delineado, a linguagem 

utilizada para esse fim e como juntos constroem esse diálogo. Evitando, assim, impor a 

sua vontade ou submeter-se à vontade dos outros, mas encontrando uma linguagem e 

uma estrutura comum a todos para que o jogo aconteça. Tendo consciência da 

necessidade de se estabelecer um jogo cooperativo, o participante possui instrumentos 

que lhe permitem perceber os problemas na improvisação e buscar soluções adequadas 

ao momento. Compreender o significado da cooperação na improvisação em grupo não 

garante necessariamente que o jogo esteja garantido e que será satisfatório, mas permite 

que se identifique e encontre caminhos para o mesmo. 
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Os Jogos de Improviso transcendem os limites do teatro para outras áreas da 

vivência humana, como os da Psicoterapia e da Educação (Chacra, 2007). Para Spolin 

(2006) todas as pessoas são capazes de improvisar, aprendendo através da experiência e 

da vivência no jogo. 

As questões ligadas ao jogo como ponto de partida para a improvisação são comuns 

e transversais a todas as expressões das artes e é a partir dele que se procura enunciar 

aqui algumas hipóteses de jogos recorrendo a premissas comuns e fáceis de ser 

aplicadas a um conjunto alargado de participantes oriundos de diversas áreas das 

expressões artísticas. 

Usando, portanto as variáveis e acções (abaixo descritas) poder-se-á criar inúmeros 

fluxos e jogos, orientando a criação ao dinamismo de cada participante ou a que for 

definida pelo grupo, permitindo que o jogador saia da rigidez de uma composição pré 

construída na qual ele não pode opinar. Com estes jogos, os participantes podem 

influenciar a composição, a forma e o feeling de cada sessão, podendo tomar decisões e 

seguir caminhos de forma informal e democrática. 

6.4.2 Alguns exemplos de possibilidades de jogos e de interacções:  

Como jogar:  

As descrições seguintes procuram dar exemplo de algumas possibilidades de jogos 

interactivos a realizar com grupos multidisciplinares e o que deverá ser tido em conta 

na elaboração desses jogos.  

Suponhamos, por exemplo, que o grupo se encontra a trabalhar num jogo de 

improvisação e decide criar um novo jogo com finalidades diferentes. Como prosseguir 

essa intenção de forma a que este abra caminho a nova improvisação?  

Para prosseguir a eficácia do jogo será importante ter em conta o seguinte: 

a) Conseguir definir um objectivo para o jogo 

b) Decidir sobre o tempo de duração do jogo 
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c) Decidir sobro o modelo de jogo a seguir –  se ele é colaborativo, simultâneo, de 

comando, etc. (caso este seja colaborativo, será igualmente importante, definir a ordem 

em que as rodadas ocorrem ou se alguém coordena essa ordem de comando.) 

d) Aclarar as variáveis de tempo (número compassos, movimentos, acções, etc.) 

e) Decidir sobre as variáveis a serem utilizadas 

f) Definir o fluxo (conceito abaixo demonstrado) 

g) Decidir quais as acções a serem exercitadas 

h) Determinar as pistas ou dicas a serem dadas aos jogadores para a troca de cada 

elemento do jogo, ou saber as suas acções e variáveis a introduzir . 

Os jogos, em quase todas as modalidades, vão sendo conduzidos, naturalmente, 

dentro de um fluxo definido, ou seja, primeiro eles são iniciados por um líder, depois 

por um elemento de cada vez , depois por todos os elementos em conjunto, e assim 

sucessivamente. 

Poderá ser construído um segundo modelo de jogo que utilize esse de fluxo gerado 

por acções e variáveis que podem ser ordenadas de forma a que seja criada uma 

estrutura mais complexa recorrendo a uma gama mais complicada de interligações 

geradoras de outros fluxos ou correntes de acontecimentos. Esses fluxos consistem em: 

1. Seleccionar quais as variáveis a usar 

2. Seleccionar quais acções empregar 

3. Agrupar acções e variáveis, numa estrutura em camadas de blocos ou sínteses.  

4. Seleccionar a sequência, a dica, ou o tempo em que ocorrem as “trocas” de um 

bloco de acções para outro. 

5. Jogar o primeiro bloco até a um sinal combinado ou até o tempo X atingido. 

6. Encadear o próximo “bloco” com o fluxo que está a ser gerado. 

7. Voltar para o item 1 no fim dos blocos ou dos tempos. 

De uma perspectiva prática, a ideia da criação de fluxos ou correntes de 

acontecimentos é a de que os jogadores criem blocos que também poderão ser 
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chamados de sínteses que contenham as variáveis das acções e que encadeiem estes 

blocos criados num jogo único, veja-se por exemplo: 

Bloco A – Som e silêncio; forte e fraco; Completa; Pára; Duplica (palavra, som, 

movimento, etc.); utilização numérica de comandos (4x2, 10 compassos, sequências de 

números, números aleatórios, etc.); 

Bloco B - forte e fraco; grave e agudo; rápido e lento (palavra, movimento, som); 

pausa; utilização numérica de comando 5x2; Pára, completa e divide com 

encadeamento entre os acontecimentos.  

Bloco C – Sem comando, aberto à livre improvisação dos elementos do grupo. 

Compassos/movimentos/gestos/palavras de 6x2, durante 5 minutos de duração, 

recorrendo aos mesmos elementos dos blocos A e B ou introduzindo pequenas 

alterações a cada um deles. 

Assim, ainda a título de exemplo, a utilização do jogo com conceito de fluxo seria 

descrito desta forma:  

Desenvolvimento de acontecimentos - Executar o bloco A , executar o bloco B, 

executar o bloco C, - sendo que cada um destes blocos poderá ser um jogo em si 

(anteriormente jogado) e o somatório de blocos poderá apontar para uma possível 

“composição musical”, “peca de teatro” ou “modelo de desempenho”, dependendo do 

que se queira organizar através da selecção destes jogos.  

Os blocos podem ser usados, chamados de forma predeterminada ou ao longo do 

jogo/peça de forma aleatória, pelos participantes ou por alguém de fora que, por 

exemplo, conduza o acontecimento global e ou a entrada dos blocos através de cartões 

com os números, de forma gestual, ou qualquer palavra chave previamente combinada. 

Para tal os membros do grupo deverão ter algum conhecimento prévio sobre os 

conteúdos dos blocos . 

Neste ponto, os jogos evoluem para possibilitar a criação de “produtos”, ou qualquer 

outro termo que caiba dentro do conceito de criação colectiva de uma obra. 

As sínteses podem também ser usadas de formas distintas, para criar um dicionário 

de blocos pertinentes para o grupo, para criar áreas de domínio ou para medir quanto 
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um conjunto de variáveis funciona melhor do que outros, o que falta treinar, o que falta 

jogar, enfim, com o aspecto de medir realmente o que os jogos criam ou como estes 

poderão desenvolver o trabalho do grupo. 

As possibilidades de jogo são quase infinitas permitindo a sua aplicação a diversos 

campos da actividade artística performativa. Muitos manuais de improvisação tanto na 

música como no teatro ou dança apresentam conjuntos diversos de jogos de 

improvisação, sendo a sua génese passível de ser adoptada com alguma facilidade, à 

dinâmica de trabalho inter-artístico. O importante será sobretudo abrir o leque de 

ofertas a nível das políticas culturais valorizado a criação e manutenção de espaços 

abertos ao intercâmbio de ideias e à pratica antiartística mais fluente.  

O mais importante na prática dos Jogos de Improviso é o desenvolvimento das 

potencialidades humanas, como a imaginação, os cinco sentidos, a criatividade, que 

quando não estimulados correm o risco de se atrofiarem (Chacra, 2007). As diferentes 

áreas da improvisação, o vivenciar e experienciar são factores importantes comuns aos 

indivíduos que jogam. 

O jogo apresenta um problema que deverá ser solucionado pelos jogadores. A 

energia a energia necessária para o resolver, sendo restringida pelas regras do jogo e 

estabelecida pela decisão colectiva, cria uma explosão – a espontaneidade – e, como é 

comum nas explosões, tudo é destruindo e desbloqueado (Spolin, 2006). 

Assim, os jogos de improvisação abrem caminho à aprovação e desaprovação. O 

primeiro passo para se jogar é o da liberdade pessoal. A liberdade pessoal leva a 

experimentação e ao adquirir de auto-consciência e auto-expressão, propiciando 

vivências conscientes e expressionistas. O orientador do jogo não pode julgar o bom ou 

o mau, pois não existe uma maneira absolutamente certa ou errada para solucionar um 

problema (Spolin, 2006). Se por um lado os jogadores temem não serem aprovados 

pelos outros jogadores e seus espectadores, a energia liberada durante o 

desenvolvimento do jogo torna-os mais confiantes e seguros. 

Será também importante considerar o valor da expressão do grupo. Um 

relacionamento de grupo saudável exige um número de indivíduos trabalhando 

interdependentemente para alcançar tais objectivos, com o da participação individual 
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dos jogadores, seja actuando ou observando. Viver e participar em Jogos de Improviso 

faz o jogador experimentar acções em conjunto, integrando e descobrindo as atitudes 

válidas dentro do jogo. 

A prática dos jogos evidencia a importância do jogador/observador, pois as acções 

são intencionalmente dirigidas de um para o outro. A existência da comunicação é 

muito mais importante do que o método utilizado pelo orientador, pois extrapola os 

limites da vivência e convivência entre os jogadores. Quando o jogador/actor realmente 

sabe que há diversas maneiras de fazer e dizer algo, as técnicas aparecerão a partir do 

seu total, libertando o aluno/participante para o padrão de comportamento fluente do 

jogo. 

As propostas de jogos, deverão assim, ser colocadas ao jogador em acção tendo em 

conta as possibilidades de cada indivíduo, realizadas da forma como ele(a) as observa e 

as transporta para sua vida diária. Quando isto é aprendido no jogo, este produz o 

reconhecimento e contacto puro com o mundo exterior. O jogador que actua e o 

observador reverenciam, em conjunto,  vivências corporais, cognitivas e emocionais 

capazes de levar tais experiências para sua vida diária (Chacra, 2007). 
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CAPÍTULO 7 

7 Construção de um Discurso Interdisciplinar – descrição detalhada da observação 
prática 

7.1 INTRODUÇÃO 

As sessões de observação directa do grupo de teatro Cena Múltipla, já relacionadas 

com o desenvolvimento desta pesquisa foram realizadas entre Dezembro de 2011 e 

Julho de 2013 acompanhando a encenação de duas peças de teatro distintas do grupo e 

encenadas por Francis Selleck e que são apresentadas nos vídeos em apêndice.  

A colecta de dados desta pesquisa deu-se durante três momentos diferentes. 

Um primeiro momento que acompanhou o desenvolvimento de actividades de 

aproximação do grupo, de introdução à expressão física do teatro, à improvisação livre 

e condicionada e à improvisação como base à construção de um guião de uma peça de 

teatro.  

No segundo momento foram acompanhados os desenvolvimentos da apresentação 

da peça ao público ainda sobre o modelo de ensaio geral aberto á participação do 

público. 

Por fim as observações directas foram encontrar o grupo em processo de ensaios 

gerais dois deles realizados ainda no espaço utilizado ao longo do ano pelo grupo para 

o trabalho de desenvolvimento da peça de teatro e dois no local de apresentação final 

da peça. 

As observações feitas e descritas detalhadamente na secção seguinte usaram os 

seguintes recursos:  

! observação visual directa com recurso a caderno de apontamentos. 

! registo de imagens em vídeo das diversas sessões de trabalho do grupo 

observadas, do ensaio geral público ainda com a construção da peça inacabada e 

dos ensaios gerais finais. 
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! montagem dos registos de vídeo para posterior análise dos processos de 

improvisação utilizados pelo grupo e sua comparação com a recolha de 

informação da revisão teórica. 

Para a descrição detalhada optou-se por escolher a seguinte estrutura de 

apresentação: 

! Primeiro fazer o descrição dos três momentos de observação situando-os no 

tempo e na referência dos elementos envolvidos.  

! Seguidamente fazer uma descrição detalhada dos eventos observados tendo em 

conta a memória da observação directa, os apontamentos recolhidos no caderno 

de apontamentos e dos registos de vídeo em bruto recolhidos durante a 

observação directa. 

! Por fim, após montagem dos registos de vídeo recolhidos ao longo de toda a 

observação directa, que foram construídas seguindo a cronologia temporal e os 

diversos processos de improvisação observados, permitindo visualizar em bloco 

as evoluções que foram acontecendo e as alterações acrescentadas às 

improvisações iniciais.  

Estas montagens apresentadas no DVD 2 do apêndice 1 serviram para 

posteriormente se fazer uma análise comparativa da evolução dos elementos do grupo 

ao longo da construção de uma peça de teatro.  

Os dados recolhidos permitiram a apresentação de resultados apresentada no 

capítulo 8 que tiveram em conta a análise da importância da improvisação na 

aprendizagem do grupo no campo específico do teatro e o aprofundamento dos laços 

sociais do grupo em geral.  

A análise dos dados foi feita tendo por base a ideia de utilização futura da 

improvisação em experiências de ensino/aprendizagem alargadas a outros campos de 

actividades artísticas.  

Os vídeos incluídos em apêndice (Cf. DVD 1, 2, 3) encontram-se divididos em três 

categorias diferentes:  



!176!

O DVD 1 intitulado de “exemplos de improvisação” conta com algumas gravações 

realizadas num período anterior ao início desta investigação e que aparecem como 

exemplos de processos de improvisação analisados ainda durante a revisão teórica.  

O DVD 2 com o título “ montagens da sessões” em que se apresenta um conjunto de 

quatro montagens de vídeo contendo exemplos da observação efectuada durante as 

primeiras sessões observadas até aos ensaios finais executados no espaço de 

apresentação da peça. A montagem realizada tenta documentar a evolução da 

construção de uma cena desde os primeiros exercícios praticados por cada jovem do 

grupo ainda sem um guião estruturado da peça até aos ensaios finais da peça.  

Estas montagens foram feitas tendo em conta três técnicas de improvisação 

multidisciplinar já descritas a cima. A ideia da apresentação dos exercícios desta forma 

foi a de documentar a evolução da construção do discurso cénico e a participação do 

actor na construção desse discurso, focando a importância dos momentos de 

improvisação para a construção do discurso final. Os processos de improvisação 

utilizados são os da improvisação aplicada à construção de um guião  

O DVD 3 contem o registo integral dos dois ensaios gerais finais realizados no 

Fórum Romeu Correia em Almada das peças “Vertigem” e Aceleração de Partículas”. 

7.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DA OBSERVAÇÃO PRÁTICA DO TRABALHO DO GRUPO 

DE TEATRO “CENA MÚLTIPLA” 

7.2.1 Sobre a primeira observação, do trabalho preparatório para construção 
de peça “Vertigem”. 

O primeiro período de observação realizou-se entre Novembro de 2011 e Janeiro de 

2013 com a assistência de diversas sessões em que os participantes no grupo de teatro 

participaram num conjunto de exercício e jogos preparatórios com base na 

improvisação e que funcionaram com momentos de pré-ensaio da peça futura a 

apresentar durante o mês de Junho de 2012. Estas sessões funcionaram um pouco à 

semelhança do processo de improvisação utilizados por Mike Leigh, descritos no 

capítulo 5. 

Essas sessões utilizavam a improvisação como factor de motivação dos jovens para 

a prática do teatro, tendo em conta o movimento corporal e a expressão de emoções. O 
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desenvolvimento das sessões foi coordenado pelo encenador mas muitas vezes os 

jovens foram incentivados a incluir propostas pessoais na constituição dos momentos 

de improvisação tanto a nível individual como em grupo. 

Antes desta observação prática algumas sessões observadas de improvisação de um 

grupo de participantes anteriores foram realizadas ainda durante um período anterior ao 

início desta investigação durante os anos de 2010 e 2011 e aparecem na exposição 

escrita como exemplos práticos de apoio à investigação teórica realizada em paralelo às 

observações directas realizadas para essa investigação teórica. 

7.2.2 Sobre o segundo momento de observação da construção da peça 
“Vertigem”. 

O segundo período de observação prática decorreu entre Março e Maio de 2012, já 

durante a construção da primeira peça de teatro que foi acompanhada por esta 

investigação. Durante esse período os jovens, em conjunto com o encenador, 

analisaram vários poemas do poeta francês Arthur Rimbaud e com base nesses poemas 

construíram um guião partindo dos vários momentos improvisação aplicada nos quais 

incluíram a interpretação de diversos trechos desses poemas. O conjunto dessas cenas 

isoladas foi construindo o conjunto global da peça de teatro que foi criada pouco a 

pouco sendo progressivamente rectificada ao longo das várias sessões de improvisação 

criadas pelos jovens. Por vezes, inicialmente de forma individual e depois perante a 

actuação colectiva do grupo. 

7.2.3 Sobre o terceiro momento de observação da construção da peça 
“Vertigem”. 

O terceiro momento da observação directa realizou-se já durante as sessões de 

ensaios finais durante o mês Junho de 2012 aonde os vários excertos das cenas 

trabalhadas pelos alunos através da improvisação foram alinhados e conjugados já com 

um sentido global de apresentação final da peça. Esses ensaios já contêm pouco espaço 

para a improvisação visto servirem apenas como ensaio à apresentação final da peça. 

Finalmente foi feita a gravação do ensaio final realizada no local aonde a peça foi 

apresentada ao público e uma apresentação exterior realizada num jardim da cidade de 

Almada contendo algumas alterações também elas segundo indicações dos 
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participantes do grupo. Tendo em conta as diferenças do espaço de apresentação, o 

grupo recorreu, de novo, à improvisação para adaptação da peça a esse local. 

No segundo ano, as observações práticas foram mais escassas e restringiram-se ao 

acompanhamento de um ensaio público e dos ensaios finais de uma nova peça. No 

entanto, visto esta segunda peça conter elementos de contexto multimédia mais 

elaborados e mais patentes, achou-se ser importante incluir estas observações na 

descrição da investigação prática e sua relação directa com os temas da investigação 

teórica descritos ao longo desta exposição escrita final. 

A análise desta pesquisa teve como foco a observação de todos os comportamentos, 

todas as acções que pudessem revelar as construções diárias dos atores do grupo 

observado, 

Do conjunto de observações práticas foram realizados vários vídeos que são 

apresentados em apêndice e que foram montados tendo em conta a evolução da 

construção do discurso cénico através dos vários momentos de improvisação aplicada 

para que o observador possa ter a noção da sua relação directa e das diferentes opções 

que foram sendo escolhidas por parte dos atores ao longo das várias sessões de 

improvisação. 

São apresentadas, também no apêndice 1, duas montagens em vídeo dos ensaios 

finais completos das duas peças.  

Os registos em vídeo possibilitaram também uma nova avaliação dos procedimentos 

e técnicas desenvolvidas e a sua articulação com a investigação teórica realizada 

paralelamente. 

Como base para a construção da observação colectada e análise dos dados, utilizou-

se principalmente os conceitos de improvisação e jogo, já desenvolvidos na primeira 

parte deste trabalho. Para tal procurou-se registrar todas as impressões, situações 

recorrentes, acontecimentos estranhos ou inusitados em relação ao esperado e situações 

e falas que se considerou serem mais importantes. 

Durante a observação, além do comportamento dos alunos/atores, foi possível 

observar também a trajectória do comportamento do investigador/observador frente aos 

acontecimentos, o que também se tornou objecto de estudo. Também foi durante os 
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períodos de observação directa que se foi esboçando a tomada de consciência dos 

processos utilizados e a questão da improvisação como totalidade, assim como as 

relações de grupo. 

Num segundo momento, foi analisado o caderno de notas, recolhidas durante as 

sessões de observação directa, buscando traçar elos com o que já se havia construído 

com observação de campo. Evidenciou-se as relações de acção e pensamento e o 

desenvolvimento das relações inter-individuais, que se tornaram mais ricas e claras 

com a posterior transcrição nas gravações de vídeo. 

A reavaliação do trabalho, através do recurso de registo em vídeo, foi um momento 

ímpar, e talvez um dos principais, de análise nesta pesquisa. Além de permitir a 

descoberta de outros caminhos antes não percebidos durante a observação presencial, 

elas possibilitaram observar e analisar o trabalho como um todo e ter a certeza de que, 

as categorias, construídas até ao momento, eram produtos de uma relação real entre um 

trabalho empírico e uma reflexão teórica, e não simplesmente questões impostas pela 

vontade da investigação. Em resumo, a transcrição das imagens em vídeo permitiu 

descentrar o olhar, assim como ratificou as escolhas e considerações feitas em relação à 

pesquisa. 

As escolhas dos relatos de situações, trechos e dos cadernos de notas apresentados 

nesta tese seguiram o seguinte critério: Registo das situações, falas e exemplos práticos 

que deram origem às categorias ou que demonstram mais claramente a relação com o 

quadro teórico.  

Acredita-se ser importante salientar que as análises feitas e que dão origem a esta 

dissertação são resultados de um movimento constante entre prática e teoria, que 

possibilitaram um olhar cada vez mais elaborado e quantificaram o entendimento do 

quadro teórico escolhido, no sentido de encontrar hipóteses para a aplicação prática 

desejada. As análises são, sem dúvida, um recorte diante de todo material colhido e das 

possibilidades que ele oferece.  
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7.3 DESCRIÇÃO DETALHADA DA OBSERVAÇÃO DIRECTA – RELATO DAS SITUAÇÕES 

OBSERVADAS 

7.3.1 Primeiras observações 

No início das observações encontrou-se o grupo ainda numa formação inicial tendo 

acompanhado a sua evolução na construção de um espectáculo a partir da construção 

de um enredo proposto pelo encenador e formador mas sendo construído também por 

várias propostas dos jovens participantes. Muitas dessas propostas são construídas 

através de sessões de improvisação que vão sendo aperfeiçoadas até chegar ao discurso 

final. 

No momento em que foram iniciadas as sessões de observação o grupo era 

constituído por um conjunto de jovens de idades entre os 14 e os 18 anos, seis rapazes e 

sete raparigas. As sessões de trabalho são semanais durante as tardes de Sábados 

(tempo livre dos jovens), tendo a duração de aproximadamente de 4 horas. Essas 

sessões são divididas em vários momentos sendo cada momento dedicado a actividades 

diferentes: 

! Um primeiro momento dedicado ao aquecimento dos participares em que estes 

executam exercícios de aquecimento de movimento e voz. 

! Num segundo momento é proposto por Francis Seleck a reunião dos elementos 

do grupo para que falem do que viram ou fizeram durante a semana anterior ao 

encontro semanal e que tenha relacionamento com o teatro cinema ou literatura. 

O momento permite aos participantes conhecer os gostos e pensamentos de cada 

um, permitindo uma maior aproximação e capacidade de reflexão sobre o 

trabalho artístico de outros autores. Neste espaço discute-se um pouco de tudo, 

troca-se ideias e experiências conseguindo com isso aproximar os vários 

elementos e estimular a troca de ideias. Ao longo das sessões observadas, este 

espaço foi também utilizado para a leitura de textos que servem de base ao 

espectáculo e às improvisações trabalhadas. Este ano o texto proposto para servir 

de base à realização do espectáculo parte do poema de Rimbaud “Le bateau 

ivre” traduzido pelo encenador por “O Barco Ébrio”. Cada jovem traz à 
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discussão o estudo que fez da parte do texto que lhe foi proposta, falando das 

ideias que teve para a traduzir expressivamente. Aí trocam-se ideias e dão-se 

sugestões, estudam-se as várias possibilidades, partilhando as dificuldades de 

uma forma democrática. 

! Num terceiro momento é pedido aos participantes que produzam improvisações 

baseadas em elementos diversos. Na primeira sessão os elementos propostos 

como temas de base à improvisação continham elementos ligados à expressão 

corporal de sentimentos ou emoções. Medo, melancolia, raiva, paixão, 

preocupação, desejo, agressividade. Foi-lhes pedido que expressassem essas 

emoções ou sentimentos através do movimento do corpo mas sem o uso das 

mãos. Cada um executava a sua interpretação sendo discutida a sua prestação, 

posteriormente, por todos os membros do grupo os resultados. Por vezes as 

tentativas eram repetidas, refinadas, aperfeiçoadas. A observação dos restantes 

elementos do grupo vai ajudando ao refinamento dos movimentos e da 

interpretação individuais. A complexidade dos exercícios foi aumentando ao 

longo das sessões.  

! Num quarto momento, aos exercícios individuais são acrescentadas propostas de 

interacção de mais de um elemento ao mesmo tempo. Trabalham-se 

primeiramente aos pares e posteriormente em grande grupo. Em certos 

momentos, é dado aos elementos do grupo a possibilidade de estudar 

individualmente o seu movimento ou intervenção e depois introduzido a sua 

parte no trabalho no conjunto. Outras vezes as propostas de improvisação são 

baseadas em pequenas metáforas ou sugestões de possíveis momentos da vida 

quotidiana jogando com o factor de surpresa pelo desconhecimento de cada 

interveniente da acção seguinte do parceiro com que contracena. 

Um dos aspectos mais interessantes dos processos observados é que após cada 

sessão de improvisação é proposto ao grupo que discuta com os intervenientes a sua 

opinião sobre a actuação destes. Assim, são analisadas as várias possibilidades 

permitindo a auto correcção e a partilha de experiência. 



!182!

Os elementos do jogo de improvisação são, sobretudo, a palavra, a metáfora ou 

mesmo o efeito visual. Aos participantes é pedido que imaginem, proponham ou 

modifiquem. Durante a discussão que precede as actuações, são realçados elementos 

que aos executantes poderão ter passado despercebidos e que observados pelos outros 

passam a ter uma importância destacada. Sons, gestos, posições corporais, são 

realçadas e depois novamente reproduzidas. Numa das vezes os participantes que 

observaram um exercício de uma colega do grupo repararam que o som produzido 

pelas suas botas no chão ajudavam à leitura do conceito por ela expressado no 

momento de improvisação (neste caso o conceito de vertigem). Este reparo 

rapidamente é anotado e aproveitado para uma segunda experiência. Assim a própria 

experiência da improvisação vai ampliando as possibilidades de construção do discurso 

cénico. 

7.3.1.1 Primeiro encontro 

O primeiro encontro foi realizado sem registo em vídeo. Este encontro pretendia 

apresentar a investigadora ao grupo e permitir um conhecimento mútuo que 

viabilizasse o registo em vídeo das sessões seguintes.  

Desenvolvimento do trabalho proposto: 

a) O trabalho de grupo iniciou-se com um breve momento de aquecimento que 

contemplou exercícios de movimento e voz. 

b) Seguidamente os jovens reúnem-se com o encenador sentados em bancos 

corridos, dispostos em posição circular no ginásio aonde se realizam os 

encontros semanais. Durante este tempo os jovens e o encenador discutem 

vários temas relacionados com o quotidiano de cada um durante a semana que 

passou. Aí discutem-se questões ligadas ao cinema, teatro, livros que foram 

lidos por cada um, visitas a exposições ou simples passeios dados com a 

família ou amigos. Os temas são livres e a cada elemento é dado um tempo 

para falar da sua experiencia que é partilhada e discutida pelos restantes 

elementos do grupo. 
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c) O terceiro momento da sessão foi dedicado a alguns exercícios utilizando 

técnicas improvisação não verbais com interacção corporal que incidiam sobre 

a expressão de sentimentos através da expressão corporal. A cada aluno era 

dado uma palavra designando um sentimento que tinha de ser interpretado 

individualmente por cada elemento do grupo apenas com o corpo, não sendo 

permitido qualquer intervenção verbal nem nenhuma expressão facial. Os 

jovens colocavam-se em linha actuando cada um deles individualmente. Este 

exercício era repetido três vezes por cada participante. Vários exercícios 

semelhantes foram repetidos pelos elementos do grupo, alguns deles com 

carácter individual outros em grupo, sempre utilizando apenas o corpo para 

expressar sentimentos, situações ou inter-acções entre os elementos do grupo. 

Notas do caderno de apontamentos  

Aspectos de representação e estrutura de encenação: importante a troca de ideias 
inicial que aproxima os elementos do grupo e estimula o surgimento de ideias. Alguns 
dos jovens participantes realizam análise e desmontagem de filmes que viram no 
cinema. Pensamentos de aproximação e ou rejeição surgem durante o dialogo surgido 
entre eles. 

Nota: Dinamização algo psicológica. Tipo de sessão – colectiva. 

Interrogação: Como surge daqui a improvisação? 

Primeiros Exercícios: 

Movimentos no espaço – correr e agarrar. 

Exercícios de improvisação sem palavras, nem voz, apenas com o corpo mas sem 
gestos. Primeiro individualmente, depois em colectivo. 

Temas para estes exercícios: 

A expressão de: Medo, Melancolia, Raiva, Paixão, preocupação, desejo 
agressividade. 

Segundos Exercícios:  

Exercícios de expressão emocional crescente do primeiro ao último participante. 

Nestes exercícios são permitidos gestos sobre: 



!184!

Raiva, alegria, medo, desconfiança..., de repente é dada uma ordem por parte do 

encenador para pararem. Todos os participantes têm de parar de repente. O exercício é 

colectivo mas cada elemento actua sozinho não havendo interacção entre eles. 

Nota do caderno de apontamentos:  

muito interessante o resultado visual do conjunto. 

Terceiros Exercícios: 

Realizado a pares: Um elemento faz um gesto inicial e outro tem de completar o 

gesto com outro improvisado propondo um nova posição final de cada um. Este 

exercício é completado na sua parte final com a participação colectiva em progressão. 

Sendo iniciado por um que em sequência vai dando a mão a outro participante que 

continua o movimento e assim por diante a outro até que todos executem um 

movimento terminando todos na posição em que ficaram permitindo um visão geral do 

grupo (cada elemento numa pose diferente). 

Nota do caderno de apontamentos:  
A natureza do exercício é em tudo muito semelhante aos exercícios de movimento 
executados em improvisação por contacto descritos anteriormente na exposição 
teórica. 

7.3.1.2 Segundo encontro: 

Nesta segunda sessão foram feitos vários registos em vídeo. 

Desenvolvimento das actividades: 

a) A sessão começou tal como todas as outras com um pequeno aquecimento, 

físico e vocal focado principalmente na flexibilidade do corpo. 

b) De novo os participantes dispuseram-se roda estabelecendo um momento de 

conversa informal sobe experiências vividas ao longo da semana anterior que 

tinha terminado. Nesta sessão foi proposto pelos jovens que a pesquisadora se 

que se sentasse com eles e participasse também na discussão colectiva. 

c) Durante este terceiro momento os jovens participantes desenvolveram vários 

conjuntos de exercícios que foram trabalhos em grupo.  
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Conjunto de exercícios: 

1) Os participantes foram colocados lado a lado numa semi-circunferência. Um 

deles ficava à parte e era-lhe proposto que fizesse um conjunto de gestos ou 

proferisse frases que fizessem rir os seus colegas. Aos colegas era pedido 

para tentarem tudo para não se rir em resultado das palhaçadas realizadas por 

ele. Quando um deles não conseguia resistir e acaba por se rir era retirado do 

conjunto. O jogo acabava quando ficava apenas o elemento que conseguia 

ficar mais tempo sem se rir. 

2) Neste segundo exercício os elementos do grupo eram dispostos no círculo e 

participavam no exercício em conjunto com o encenador. Era pedido a cada 

um deles que imaginasse um objecto e o fosse passando ao colega, sendo esse 

objecto passado para as mãos do colega seguinte e assim sucessivamente, até 

que esse objecto imaginário chegasse ao primeiro elemento que o inventou. O 

exercício era repetido por todos os elementos do grupo e cada um inventava 

um objecto diferente, As sugestões propostas eram de que cada objecto 

inventado tivesse uma característica específica que pudesse ser expressada 

fisicamente por eles, (exemplo: grande, muito grande, pequeno muito 

pequeno, pesado, muito pesado, leve, frágil, escorregadio, quente, frio, etc.) 

3) Dois participantes actuavam para os restantes membros do grupo: era-lhes 

proposto que estabelecessem um diálogo em conjunto e que durante a 

conversação substituíssem as conjugações verbais de cada frase por uma 

palavra sem nexo construída por um conjunto de letra que formasse uma 

onomatopeia. A palavra escolhida na maioria das vezes era de difícil 

verbalização o que obrigava os participantes a iniciar o diálogo várias vezes. 

4) Ainda a pares os alunos sentavam-se em duas cadeiras uma à frente da outra e 

entre eles imaginavam ser um deles um condutor de táxi e o outro um 

passageiro improvisando uma conversa durante uma viagem. 
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7.3.1.3 Terceiro encontro: 

Nesta sessão foram feitos apenas registos de vídeo após o momento inicial de 

exercícios de aquecimento. Nela os membros do grupo começaram por reunir-se como 

nas sessões anteriores para falar um pouco sobre o que se passou com eles durante a 

semana mas desta vez foram abordado outros assuntos.  

Cada jovem tinha levado para casa uma estrofe do poema de Arthur Rimbaud, “Le 

Bateau Ivre”, traduzido por Francis Seleck e apresentado como proposta base à 

improvisação aplicada agora à construção da peça de teatro a apresentar futuramente. 

Para além das estrofes estudadas em casa pelos jovens, foram lançados os seguintes 

conceitos para serem trabalhados individualmente por eles (Fig.26): 

 

 

 

 

 

 

Fig.25 Conjunto de conceitos utilizados de Francis Seleck, Cena Múltipla. 

!

E servindo como palavra mote ainda um conceito comum a todos (Fig.27): 

 

 

Fig.26 Palavra mote a ser trabalhado pelo grupo de Francis Seleck, Cena Múltipla. 

 

Continuação dos exercícios: 

1) A cada participante era pedido que improvisasse individualmente a partir da 

estrofe que tinha estudado em casa e a escolha de um ou mais conceitos 

Vertigem!

Voz! Corpo! Experimentar!!

Movimento!Palavras!Mímica!

Personalidade!

Tempo!

Individual!Conjunto! Imaginar!
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proposto tendo em conta também o conceito comum a todos de VERTIGEM. 

A improvisação combinava a expressão corporal com a emocionalidade que 

cada um desejava incluir à expressão do texto. 

2) Após a experiência individual todos os intervenientes trabalhavam em 

conjunto a sua parte resultando cada improvisação individual numa cena 

comum ao grupo todo. 

Notas do caderno de apontamentos: 

Após a execução dos exercícios existe sempre um momento em que se discute a 
actuação de cada um comentando a cena produzida. Quem actuou é convidado a falar 
do que sentiu e como viu a sua actuação. Quem observou indica o que achou estar bem 
e o que, a seu ver, entende poder ser alterado. 

A cena final produzida por todos os elementos do grupo resulta não só a nível da 
representação mas também do aspecto visual que produz. 

Muitos dos comentários dos jovens referiram que também o som produzido pela 

movimentação de cada um é importante e aumenta a intensidade da mensagem, 

devendo ser tida em conta e reforçada a sua importância no desempenho colectivo, (Cf. 

DVD 2_Apêndice1_Video_Grupo Cena Múltipla_Montagem de sessões). 

Análise posterior após montagem dos registos em vídeo: 

As cenas em conjunto produzem um efeito visual mais dinâmico que 

individualmente e o grupo parece responder à interacção dos seus elementos embora 

cada um permaneça dentro do registo improvisado individualmente. O encontro por 

vezes acidental de cada um obriga a uma revisão da improvisação aplicando-a à sua 

prestação dentro do grupo. A cena começa a adquirir uma estrutura base e a 

improvisação começa a ser mais condicionada. 

7.3.1.4 Quarto encontro: 

Esta sessão foi sobretudo dedicada ao estudo do poema de Arthur Rimbaud “ Le 

Bateau Ivre” que o encenador traduziu em Português e que propôs ao grupo de jovens 

que o trabalhassem em conjunto desmontando mas que cada elemento trabalharia em 

primeiro lugar um excerto do texto (Cf. texto completo de Rimbaud em anexo). 
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Após o momento inicial de exercícios de aquecimento o grupo reuniu-se para 

discutir o poema proposto. Nesta discussão falou-se de vários aspectos do conteúdo do 

poema e de como cada um interpretava a frase que lhe tinha cabido improvisar. A 

discussão desenvolveu-se de forma informal sem que existisse uma estrutura pré-

determinada. 

Apresenta-se aqui algumas estrofes do poema , “O barco ébrio”, de Rimbaud, que 

foram trabalhados durante esta sessão. O poema da qual foram trabalhados algumas 

frases destas estrofes individualmente por cada elemento do grupo e o seu conteúdo 

total na cena final da peça, foi traduzido por Francis Seleck e João Pedro Mamede 

proposto para desenvolvimento das actividades de improvisação durante a construção 

do guião da peça “Vertigem” (Cf. ver versão completa e versão na língua original em 

anexo): 

Vindo eu a descer Rios impassíveis  
Deixei de me sentir guiado plos sirgadores:  
Garridos Peles-Vermelhas tinham-nos tomado por alvo,  
E pregado nus a postes coloridos. 
 

Era indiferente a qualquer equipagem,  
Carregador de trigos flamengos ou de algodões ingleses.  
Quando com os meus sirgadores acabou toda a gritaria  
Os Rios deixaram-me descer onde eu queria. 

 

No marulhar furioso das marés,  
Eu, noutro inverno, mais surdo do que os cérebros das crianças,  
Atirei-me! E as Penínsulas desamarradas  
Nunca sofreram tumultos tão triunfantes. 
 

A tempestade abençoou os meus acordares marítimos.  
Mais leve que uma rolha dancei sobre as ondas  
Também chamadas eternas baloiçadoras de vítimas,  
Dez noites, sem lamentar o olho tolo dos faróis! 
 
Mais doce do que pras crianças a polpa das maçãs ácidas,  
A água verde penetrou no meu casco de pinho  
E das manchas de vinhos azuis e do vomitado  
Me lavou, deitando fora leme e arpão. 
 
E desde ai, tenho-me banhado no Poema  
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Do Mar, infuso de astros, e lactescente,  
Devorando os azuis verdes; onde, flutuante lívido  
E arrebatado, um afogado pensativo por vezes passa; 
 
Onde, tingindo de repente as azulências, delírios  
E ritmos lentos sob os fulgores do dia,  
Mais fortes do que o álcool, mais amplos que as nossas liras,  
Fermentam as sardas amargas do amor! 
 
Eu sei os céus rasgando-se em relâmpagos, e as trombas  
E as ressacas e as correntes; eu sei o fim do dia, 
A Aurora exaltada como um povo de pombas,  
E vi por vezes o que o homem julgou ver! 
 
Eu vi o Sol rasante, manchado de horrores místicos, 
'Iluminando com longos filamentos roxos,  
Parecidos com actores de dramas muito antigos  
As ondas a enrolar ao longe a tremura das persianas! 
 

Desenvolvimento das actividades: 

Nesta sessão a fase inicial de encontro de ideias tornou-se num espaço de discussão 

sobre as dificuldades que cada um encontrava no desenvolvimento da cena que 

inicialmente começou por ser totalmente improvisada e posteriormente foi sento 

incorporada ao guião que agora os elementos do grupo começavam a construir pouco a 

pouco. 

Agora há que afinar procedimentos e combinar a inter-acção entre os elementos. A 

improvisação começa, neste momento, a ter menos importância embora ainda esteja em 

aberto a cada elemento acrescentar movimentos e interacções novas se entender ser 

importante para o discurso final, ou propor uma interacção nova a partir das que já 

foram estabelecidas anteriormente. 

Notas do caderno de apontamentos: 

O improviso quando proposto individualmente torna-se menos espontâneo. A visão de 
conjunto é muito mais agradável e resulta não só do ponto de vista do desempenho do 
grupo como do ponto de vista visual embora não exista uma intervenção intencional 
nesse sentido  

 

Análise posterior após montagem dos registos em vídeo: 
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O espaço de improvisação é completado pelas explicações e propostas do encenador. 

Cada elemento improvisa sozinho embora se encontre posicionado no grupo. Estas 

sessões são de encontro com a construção gradual do guião. Aqui é a improvisação 

aplicada à construção do guião da peça.(Cf. DVD.2_Apendice1_Videos Cena 

Multipla_Montagens sessões ) . 

O DVD 2 em apêndice apresenta quatro montagens de exercícios que utilizam 

processos de improvisação descritos a cima durante a revisão teórica.  

Nestas montagens acompanha-se e evolução da construção de uma cena colectiva 

que inicialmente é treinada a partir de improvisações individuais que depois são postas 

em confronto umas com outras numa cena colectiva. 

Os exercícios iniciais são experimentados individualmente por cada elemento do 

grupo e depois comentados pelo encenador e pelos outros elementos do grupo. As 

cenas improvisadas vão sendo progressivamente apuradas até chegar a um discurso 

final. Os exercícios utilizados implicam uma interacção verbal não directa individual e 

interacção de movimentos no espaço entre o grupo. Embora o discurso deixe, a pouco e 

pouco, de ser improvisado a movimentação no espaço vai deixando ainda em aberto a 

possibilidade do recurso à improvisação. 

Uma segunda montagem apresenta um conjunto de exercícios surge de exercícios 

que foram sendo modificados ao longo da construção do guião da peça. As ideias 

iniciais foram sendo progressivamente alteradas consoante a percepção dos 

participantes do efeito de conjunto que a cena produzia. Na montagem apresentada 

torna-se patente de que a junção de efeitos visuais das cenas e a inclusão de 

acompanhamento musical permitiu o enriquecimento da mensagem produzida pelo 

movimento dos atores. As imagens finais comprovam a importância da participação 

dos vários média que integram uma produção teatral.  

A última montagem sequencial de registos em vídeo aqui apresentado começa com 

os exercícios que levam à construção da cena apresentada na primeira sequência de 

vídeos exposta aqui, apresentando as cenas que lhe dão sequência e que foi construída 

isoladamente nos primeiros exercícios realizados pelos elementos do grupo. 
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Aqui, a importância da inclusão dos elementos audiovisuais são determinantes na 

valorização do momento cénico. Na cena predominam as interacções não verbais e o 

movimento dos actores. 

Nota: Por motivos de saúde as observações dos encontros do grupo foram suspensas 

entre Fevereiro e Abril de 2012 tendo sido retomadas no final desse mês já com o 

grupo em fase de ensaios para apresentação. Em Março de 2013 existe no entanto um 

momento assistido a quando a apresentação do ensaio público realizado anualmente na 

Casa da Juventude em Almada. 

7.3.1.5 Quinto encontro: 

Este encontro deu-se durante o ensaio geral já referido que se realizou na Casa da 

Juventude em Almada. Este ensaio destina-se a apresentar a peça à comunidade local, 

amigos e familiares dos elementos do grupo. Neste ensaio público foram apresentadas 

algumas cenas da peça ainda não com o alinhamento final em que por vezes se pediu a 

participação do público propondo a construção de uma cena em conjunto com o 

público através da improvisação. 

Notas do caderno de apontamentos: 

Existe uma grande evolução da estrutura da peça embora ainda não finalizada. As 
cenas apresentadas já não são apenas sobre um único poema de Arthur Rimbaud mas 
sobre vários poemas. O grupo construiu o seu guarda-roupa a partir de vestuário 
cedido pelos seus familiares. As cenas apresentadas contêm já algum 
acompanhamento audiovisual. 

7.3.2 Sexto e sétimo encontros: 

Estes dois encontros efectuaram-se durante os ensaios finais do grupo. Eles 

realizaram-se em Maio de 2012 ainda no espaço aonde o grupo trabalhou durante todo 

o ano.  

Aqui toda a estrutura da peça estava concluída. Já pouco espaço para a improvisação 

é deixado, pois ela foi utilizada aplicada à construção do guião. 

As montagens dos registos de vídeo apresentadas em apêndice foram feitas tendo 

em conta a evolução da construção da cena até ao ensaio geral da peça e tendo em 

conta também o trabalho individual de alguns elementos do grupo. Entendeu-se assim 
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que esta forma de apresentação do percurso da investigação prática tornava a leitura da 

evolução do trabalho observado mais clara e dinâmica.  

 

Notas do caderno de apontamentos: 

Criar a uma montagem futura a partir da evolução da construção de uma cena 
enquadrando os processos seguidos ao longo da improvisação aplicada à construção 
de um guião para teatro.  

Estas sessões finais contaram com a participação de Catarina Pé-Curto na introdução 
dos elementos audiovisuais auxiliares a cenografia e de Pedro D’Orey nos arranjos de 
voz.  

7.3.3 Oitavo momento de observação durante o ensaio geral – peça 
“VERTIGEM” 

O registo de vídeo dos ensaios gerais finais da peça realizou-se no Fórum Municipal 

Romeu Correia em Almada, no seu auditório Fernando Lopes Graça (ver figuras 26 a 

49).  

O título final da peça ficou o de “Vertigem” a palavra mote utilizada para o primeiro 

exercício de improvisação sobre o poema de Arthur Ribaud “Le bateau Ivre” surgido 

durante o período dedicado à troca de ideias e discussão das actividades a realizar 

existente em cada sessão do grupo e já descrito em cima. 

O conjunto das duas montagens resulta da captação de imagens em vídeo dos dois 

ensaios gerais finais realizados pelo grupo. Estes registos de imagens foram gravados 

através de duas câmaras; uma situada em tripé junto à plateia de espectadores e outra 

movimentada à mão livre junto ao palco de forma a captar elementos de conjunto e 

pormenores mais aproximados das cenas, permitindo assim uma visão global na 

posição de espectador e uma visão mais aproximada próxima dos executantes. 

O ensaio foi realizado com todos os elementos que constam da peça, (guarda roupa, 

iluminação, som e projecção multimédia) e por isso a montagem permite ver o conjunto 

total das cenas da peça, embora inclua momentos de troca de informações entre os 

actores e o encenador (Cf. DVD.3_ Apêndice 1_ensaios gerais_“ Verigem”). 
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Nota do caderno de apontamentos: 

O encadeamento geral das cenas foi evoluindo a partir da construção de um conjunto 
de cenas resultantes dos diversos exercícios de improvisação e de pequenas leituras e 
análise do primeiro poema de Arthur Ribaud, “Le bateau Ivre”. 

 

 

Fig.27 - Espectáculo “Vertigem” – Ficha técnica. Fonte de Fórum Romeu catalogo de espectáculos, 
fornecida por Francis Seleck 

A inclusão dos elementos visuais, da luminotécnica, da música e efeitos sonoros 

enriquecem muito o discurso cénico mas é pena que não tenha sido deixado um espaço 

para a participação desta área na construção inicial da peça sendo-lhe aberta a 

possibilidade de momentos improvisados. Assim o discurso global multidisciplinar 

desta peça poderia ter sido mais enriquecido (ver Fig.27). 

7.3.4  Nono momento de observação durante o ensaio geral da peça realizada 
pelo grupo Cena Múltipla em 2013 – “A ACELERAÇÃO DAS 
PARTÍCULAS”: 

Esta peça foi construída ente Outubro de 2012 e Maio de 2013 com a maioria dos 

elementos que iniciaram a colaboração com o grupo no ano anterior com a peça 

“Vertigem”. Durante este ano o grupo foi tendo mais alguns jovens que se lhe 

juntaram, no entanto grande parte do trabalho foi realizado pelos elementos iniciais do 
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grupo. É frequente que alguns jovens, mesmo após atingirem os 18 anos e saírem do 

grupo, continuem a participar e acompanhar as actividades do mesmo em situações 

pontuais. Os jovens terminam a participação directa no grupo quando terminam o 12º 

ano de escolaridade, mas muitos deles continuam a manter contacto com o grupo, 

ajudando em várias actividades tais como no registo fotográfico, montagem de som, 

luminótecnica, etc. O jovem João Mamede era um elemento do grupo anterior que tem 

acompanhado o encenador em várias peças posteriores e trabalhado com ele em peças 

aonde é actor principal. 

Apesar de não ter havido um acompanhamento regular da evolução da construção 

desta peça de teatro, entendeu-se ser importante dar registo dela pelas seguintes razões:  

! A construção desta peça resulta de um aprofundamento das experiências 

adquiridas no ano anterior por parte da maioria dos participantes do grupo, nela 

a participação destes foi alargada à invenção e construção do guarda-roupa e dos 

adereços que fazem parte dos cenários (ver fig. 50 a 63).  

! O conteúdo desta peça de teatro resulta de uma adaptação da peça: "L'acte 

inconnu" de Valère Novarina. Os textos foram adaptados para a situação actual 

do país tendo-lhe sido dado um tom irónico de crítica social. Esta peça apresenta 

uma mensagem visual mais forte e mais inovadora do que a peça anterior aonde 

é reflectida a evolução dos elementos do grupo a nível da representação e na 

interacção entre eles (Cf. DVD.3_ Apêndice 1_ensaios gerais_Acelaração de 

Partículas), ver ficha técnica em anexo.  

Apresenta-se em baixo nas figuras 28 a 51 um conjunto de imagens ilustrativas dos 

dois ensaios gerais da peça “Vertigem” realizados no Fórum Romeu Correia em 

Almada que se achou ser importando destacar tendo em conta a forte componente 

visual que apresenta a sua encenação e que foi progredindo ao longo da evolução do 

trabalho do grupo. 
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Fig.28 - Espectáculo “Vertigem” – Ensaio final, conversa informal antes do início do 

ensaio. Fonte própria. 

 

 

Fig.29 - Espectáculo “Vertigem”. Primeira cena – Introdução. Fonte própria. 
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Fig.30 - Espectáculo “Vertigem”. Primeira cena – Introdução. Fonte própria. 

 

 

Fig.31 - Espectáculo “Vertigem”. Primeira cena – Introdução. Fonte própria.  
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Fig.32 - Espectáculo “Vertigem”. Primeira cena – movimento de ligação à cena 2. Fonte 
própria. 

 

Fig.33 - Espectáculo “Vertigem”. Primeira cena – movimento de ligação à cena2. Fonte 
própria 
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Fig.34 - Espectáculo “Vertigem”. Primeira cena – pormenor do final da cena. Fonte própria. 

 

Fig.35 - Espectáculo “Vertigem”. Primeira cena – Pormenor do final da introdução. Fonte 
própria. 
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Fig.36 - Espectáculo “Vertigem”. Segunda cena – Visão de conjunto. Fonte própria. 

 

Fig.37 - Espectáculo “Vertigem”. Segunda cena – Montagem de três momentos isolados. 
Fonte própria 
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Fig.38 - Espectáculo “Vertigem”. Segunda cena – Outra visão do conjunto. Fonte própria. 

 

 

Fig.39 - Espectáculo “Vertigem”. Segunda cena – Conjunto em movimento. Fonte própria. 
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Fig.40 - Espectáculo “Vertigem”. Terceira cena, “A vertigem” – Conjunto em movimento. 
Fonte própria. 

 

Fig.41 - Espectáculo “Vertigem”. Quarta cena – momento a solo. Fonte própria 
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Fig.42 - Espectáculo “Vertigem”. Quarta cena – Momento a solo. Fonte própria 

 

Fig.43 - Espectáculo “Vertigem”. Quinta cena – Cena de conjunto. Fonte própria 
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Fig.44 - Espectáculo “Vertigem”. Quinta cena – Conjunto em interacção. Fonte própria. 

 

 

Fig.45 - Espectáculo “Vertigem”. Quinta cena – Mudança para sexta cena. Fonte própria. 
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Fig.46 - Espectáculo “Vertigem”. Sexta cena – Cena a duo sobre o amor jovem. Fonte 
própria. 

 

Fig.47 - Espectáculo “Vertigem”. Sexta cena – Cena a duo sobre o amor jovem. Fonte 
própria. 
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Fig.48 - Espectáculo “Vertigem”. Sexta cena – Cena a duo sobre o amor jovem. Fonte 
própria. 

 

 

Fig.49 - Espectáculo “Vertigem”. Sétima cena – Conjunto com o encenador. Fonte própria. 
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Fig.50 - Espectáculo “Vertigem”. Oitava cena – “Le Bateau Ivre”, poema final. Fonte 
Própria. 

 

 

Fig.51 - Espectáculo “Vertigem”. Agradecimentos finais. Fonte própria. 
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As figuras 50 a 63 apresentam algumas imagens captadas durante os dois ensaios gerais da 

peça “Aceleração de Partículas”, realizados no Fórum Romeu Correia em Almada e durante o 

ensaio público realizado na Casa da Juventude em Cacilhas/Almada. 

 

Fig.52 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas”. Imagem de apresentação de ensaio 
público. Fonte cedida por Francis Seleck. 

 

Fig.53 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas”, ensaio final, Primeira cena. Fonte 
própria. 
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Fig.54 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas”, ensaio final. Primeira cena. Fonte 
própria. 

 

Fig.55 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas”, ensaio final. Primeira cena. Fonte 
própria 
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Fig.56 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas” _ensaio final. Primeira cena. Fonte 
própria. 

 

 

Fig.57- Espectáculo “A Aclaração das Partículas”, ensaio final. Segunda cena. Fonte 
própria. 
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Fig.58 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas”, ensaio final. Segunda cena. Fonte 
própria 

 

 

Fig.59 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas”, ensaio final. Segunda cena. Fonte 
própria. 



! 211!

 

Fig.60 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas”, ensaio final. Passagem da segunda para 
terceira cena. Fonte própria. 

 

Fig.61 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas” _ensaio final. Terceira cena. Fonte 
própria 
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Fig.62 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas” _ensaio final. Terceira cena. Fonte 
própria. 

 

 

Fig.63 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas”, ensaio final. Fonte própria. 
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Fig.64 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas”, ensaio final. Fonte própria. 

 

Fig.65 - Espectáculo “A Aceleração das Partículas”, ensaio final. Fonte própria 
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CAPÍTULO 8 

8 A Improvisação e o ensino artístico - uma proposta para o futuro 

8.1 INTRODUÇÃO  

Em resultado da experiência adquirida ao longo da investigação apresentada, 

entendeu-se ser pertinente, antes das conclusões finais da investigação, apresentar 

algumas considerações sobre a importância da inclusão da prática da improvisação 

alargada ao ensino artístico, quer ele seja de carácter académico quer na formação 

artística a nível de colectividades ou grupos artísticos performativos. 

Assim, apresenta-se neste capítulo algumas considerações, seguidas de uma análise 

comparativa de resultados, realizada após a observação prática da actividades do grupo 

de teatro alvo da pesquisa e sua comparação com teorias de aprendizagem escolhidas 

durante a revisão teórica. Esta análise pretende em si, estabelecer alguns paralelos 

importantes entre a improvisação e a aprendizagem de forma a viabilizar a sua futura 

aplicação prática a cenários concretos de aprendizagem.  

Com esta abordagem pretende-se deixar aberto para trabalho futuro a criação de 

espaços de aprendizagem acessíveis à improvisação que permitam a interacção artística 

multidisciplinar e que possam viabilizar experiências inovadoras e gratificantes nesses 

dois campos - o da criação artística e o da formação. 

No final deste capítulo apresentam-se algumas considerações finais sobre os 

aspectos mais importantes da presente tese da qual se entende ser importante fazer uma 

síntese final que sustente os dados recolhidos e sua aplicação futura.  

8.2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PAPEL DA IMPROVISAÇÃO NO 

PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

Sendo a Arte um universo de diversidades de expressões, ensina que é possível 

transformar, mantendo um envolvimento contínuo nessa transformação e que é preciso, 

possível e necessário, mudar a cada momento as referências de onde se partiu. Sendo 

flexível, a Arte propõe a constante mudança dos significados das coisas. 

O espaço escolar de hoje é diferente do que se preconizava na escola tradicional, ele 

é “um lugar social plural e contraditório.” (Fonseca 2003). Esta é uma dimensão 



! 215!

essencial do aprender humano: a condição de estar imerso no contraditório possibilita 

um contacto directo com a diferença. 

Os Jogos de Improvisação representam uma das possibilidades inovadoras de acção 

corporal na educação, possuindo regras que dão oportunidade à criação de exercícios 

com características de improvisação e activando os elementos referentes à atenção e 

concentração. Os Jogos de Improvisação transcendem os limites das áreas artísticas 

para serem inseridos em outras áreas da vivência humana, como a Psicoterapia e a 

Educação, tendo em vista seu potencial e as suas características, que perpassam a 

cooperação, o prazer, o bem-estar e a inclusão. Para Spolin (2008) todas as pessoas são 

capazes de improvisar, podendo aprender por meio da experiência e da vivência do 

jogo. 

Por vezes por não questionar ou compreender o contraditório, a escola entra em 

crise. E não é só hoje que são notadas as suas crises sucessivas de identidade, tornando-

se numa escola que não entende o(a) aluno(a) como ser individual, nem se preocupa 

com a aprendizagem efectivamente significante. A escola muitas vezes não se 

reconhece como espaço de aprendizagem significativa e os(as) alunos(as), que a 

frequentemente, reclamam, dizendo que a escola é enfadonha. Muitos especialistas da 

área da pedagogia também criticam a escola, afirmando que esta não valoriza as 

relações quotidianas e as experiências prévias dos alunos. 

Fonseca (2003), enfatiza a ideia de que não se pode deixar de lado o universo das 

inter-relações humanas e sua diversidade, afirmando que é justamente nos processos do 

aprender e ensinar ou ensinar e aprender, junto ao diferente e/ou contraditório, que se 

educa para a cidadania, respeitando-se a pluralidade existencial dos educandos. 

Os alunos (no plural) são pessoas que têm histórias de vida de diferentes, culturas e 
valores diversos. Seus conhecimentos prévios, seus interesses, suas motivações, seus 
comportamentos e suas habilidades são importantes contribuições não apenas como 
ponto de partida, mas como componentes de todo o processo educativo. (Fonseca, 
2003) 

O recurso pedagógico, ao Teatro de Improvisação na sala de aula é uma prática de 

inquestionável valor, reconhecida mundialmente. Contudo, embora existam 

educadores(as) que acreditam na força que o teatro tem para promover a aprendizagem 

e o desenvolvimento do(a) aluno(a) ainda há um grande número de escolas que não 
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aceitam, não acreditam e não dão o devido valor ao exercício teatral no processo 

educativo.  

Como já foi analisado anteriormente, o teatro de improvisação, é uma modalidade 

de teatro na qual o texto e a representação são criados no decorrer do espectáculo, e, na 

maioria das vezes, sem ensaio prévio, excluindo-se os textos predefinidos. Para compor 

histórias são utilizados temas e a plateia é solicitada a participar da representação e o 

enredo é encenado na medida em que é construindo, de forma envolvente e 

participativa. Os participantes – atores e atrizes - contracenam entre si e a beleza do 

espectáculo resulta da criatividade colectiva, cultivada pela imaginação livre e 

espontânea. 

Alguns dos elementos principais que integram o teatro de improviso são, entre 

outros: 

a) a sensibilização e a reflexão sobre problemas colectivos, apresentados de 

forma lúdica, inventiva e participativa;  

b) a intervenção crítica e criativa em temas específicos, propondo-se pesquisa e 

acção reflectiva e dialogo;  

c) as actividades educativas;  

d) a expressão artística natural e  

e) o entretenimento.  

Nesta forma de improvisação colectiva, a espontaneidade é uma ferramenta 

fomentadora do diálogo que contribui para a construção do espaço cénico. A 

espontaneidade dá origem à criatividade, provocando-a e expandindo o seu alcance. As 

palavras transformam-se em gestos e os gestos dizem mais do que palavras. 

Na acção cénica espontânea, o aluno torna-se o sujeito da aula e vive de maneira 

integral o vínculo social do seu grupo, uma vez que, na prática cénica, este tem um 

vasto campo aberto à expressão natural de suas emoções e da sua intuição, essenciais 

para o desenvolvimento da criatividade. Aqui o conhecimento torna-se ainda mais 

relacionado com a vida quotidiana, conectando-se prontamente com a experiência. 
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A falar-se sobre educação ou em qualquer nível ou situação de relacionamento entre 

pessoas, supõe-se sempre uma ou várias concepções ou formas de interpretar o mundo, 

a vida e o ser humano – Considerando a prática pedagógica como prática social, essa 

relação orientar-se-á pela mesma perspectiva, e a sua elucidação é fundamental para 

superar a fragmentação do conhecimento.  

Será pertinente dizer que ao longo desta investigação se foi constatando que a 

improvisação pode acontecer de formas diferentes e em diferentes níveis. Isso revela 

um processo de ampliação das possibilidades da improvisação e, possivelmente, da 

relação entre o controle e a espontaneidade para além de uma visão metodológica. 

É habitual associar as técnicas de improvisação com a espontaneidade e as técnicas 

tradicionais com o controle. A improvisação, todavia, supõe controle e a tradição 

necessita de espontaneidade. Assim, o controle e a espontaneidade, apesar de 

aparentemente opostos, são complementares e indissociáveis. A ideia de que as 

técnicas tradicionais não dialogam e até atrapalham a formação do artista tem sido 

substituída pelo entendimento mais amplo acerca do ser humano, o que se reflecte no 

modo de execução da obra. 

É quanto ao papel da improvisação na arte contemporânea, frente à variedade de 

expressões existentes na cultura actual e às diversas combinações possíveis num vasto 

universo da composição artística entende-se ser importante a defesa da possibilidade de 

se promoverem sínteses. Tais sínteses, (respeitando-se o tempo necessário para o seu 

estudo teórico e prático), podem gerar novos estilos.  

De forma diversa do que ocorre na reprodução dos movimentos, criados e 

organizados unicamente por professores, na improvisação o processo de criação e 

organização inclui também a participação dos alunos. O que comummente ocorre na 

improvisação é uma via de dois sentidos: o professor oferece um vocabulário e uma 

formação envolvendo diferentes técnicas, enquanto o aluno devolve e desenvolve a sua 

síntese. Outro dado evidenciado pelas respostas refere-se à necessidade de uma 

“dinâmica de grupo” que seja favorável a propostas inovadoras. Para tanto, a 

organização colectiva das pessoas é uma condição sine qua non e o ensino permitirá 
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uma formação mais crítica se mantivermos em jogo, também, o seu carácter lúdico. Em 

síntese, para tal será importante ter em consideração: 

! A discussão e análise das diversas experiências de quem ensina, visando a 

formação de uma comunidade lúdica mais ampliada e organizada, que favoreça 

tanto o enriquecimento teórico quanto os avanços na prática, concebida a teoria 

como momento da prática e a prática como praxis, sendo válido considerar essa 

relação como inevitável e necessária entre a prática e a teoria. 

! O rompimento com hierarquias opressoras nas relações entre aluno, professor, 

criador e executante, conduzindo a uma sustentação política mais comprometida 

com o desmantelamento das relações sociais vigentes e considerando que as 

sínteses pessoais e as de grupos de improvisadores pode construir estilos sem 

perder os traços pessoais e a garantia de auto-expressão. 

! Uma organização em grupo com força material capaz de garantir acesso aos 

espaços públicos para essas práticas, considerados esses espaços património 

cultural da humanidade e não fonte de lucro privado. 

! Por fim, facilitar as práticas artísticas, oferecendo oportunidades a todos os que 

desejem participar e tendo claras as regras desse jogo. 

8.3  IMPROVISAR, PENSAR, ESCREVER – DESENVOLVIMENTO DA IMPROVISAÇÃO 

NAS ACTIVIDADES DA VIDA QUOTIDIANA E SUA LIGAÇÃO COM APRENDIZAGEM.!

Seria fácil e mesmo bastante trivial, sugerir, que cada aspecto da vida é 

improvisação. Isso subestima grosseiramente o possível controle na improvisação, 

como já foi referido acima. Em contrapartida, desejar-se-ia referir aqui duas finalidades 

muito simples, apontando algumas das áreas em que a improvisação, geralmente é 

aplicada e que contribuí como um valioso contributo para o processo de aprendizagem 

ou “self-enhancing” (de auto aperfeiçoamento); mencionando ainda, alguns exemplos 

de desempenho cultivado na existência de todos os dias, em que as habilidades da 

improvisação podem ser valiosas. Estes exemplos implicam a crença de que tais 

habilidades serão valiosas para todos, e que o seu desenvolvimento dirigido ao 

processo educativo poderá ter amplos benefícios. A improvisação é, naturalmente, um 
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tipo particular de processo criativo e, sem dúvida, uma das componentes de qualquer 

tipo de processo criativo. O maior obstáculo à improvisação é a necessidade de 

segurança e estabilidade. Improvisar implica arriscar e arriscar pode implicar perder o 

status adquirido. 

Cada perigo desconhecido, por mais reduzido que seja, é habitualmente um motivo 

para preocupações. As próprias reacções do corpo mostram até que ponto essa 

insegurança nos afecta. O não saber o que aí vem provoca uma reacção de stress: o 

ritmo cardíaco acelera, a respiração torna-se mais rápida, as glândulas de suor abrem-

se, hormonas como a adrenalina e o cortisol entram na circulação sanguínea. A reacção 

face ao desconhecido depende sempre de características genéticas, da aprendizagem do 

saber lidar com o risco e do contexto em que se desenvolve essa aprendizagem.  

É interessante verificar, por exemplo, que muitos indivíduos se encontram mais 

abertos à experiência do imprevisto quando se encontram de férias do que durante as 

tarefas do dia-a-dia. Aquilo que pode ser uma aborrecimento tremendo durante o ano 

transforma-se numa experiência excitante no período de férias, porque a percepção 

comum de trabalho e de responsabilidade implica a crença da necessidade de controlo 

total dos processos e acontecimentos o que, a sua impossibilidade, faz aumentar os 

níveis de stress. 

Para poder dar, há que receber. É a primeira e principal regra do bom improvisador. 

Improvisar é escutar e tomar decisões. Escutar-se a si mesmo, as suas ideias, o seu 

imaginário, o seu corpo no espaço, as suas sensações e emoções. E escutar o que o 

rodeia, os seus colegas, o ambiente, o mercado, o público, enfim, tudo o que for 

relevante para tomar decisões de forma espontânea e criativa. É uma escuta sempre 

pessoal e sensível, alerta e disponível. É o corpo que escuta e sente.  

Cultivar uma consciência do presente sem preconceitos ou juízos de valor traz uma 

série de benefícios. Ao propor-nos a nós mesmos a atitude positiva de passar a ver a 

mudança e a improvisação como o normal e a estabilidade como a excepção, 

passaremos a aceitar, e aproveitar, melhor os momentos de improviso e a gozar com 

mais prazer a viagem em direcção à nossa visão. 
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8.3.1 A Improvisação como recurso para o desenvolvimento pessoal 

Ao longo da investigação verificou-se a existência de literatura substancial sobre 

improvisação aplicada à educação, mas na maioria dos casos essa diz respeito ao uso da 

improvisação para desenvolver uma determinada e limitada habilidade. 

Por exemplo, quando se incentiva as crianças a tocar instrumentos de percussão com 

recurso à improvisação a fim de ensinar os fundamentos da estrutura rítmica, ou textura 

de grupo. Ou novamente, usando exemplos de improvisações histórias e interacções de 

grupo para mostrar o básico do processo dramático. Estas são abordagens muito 

valiosas, que deveriam ser incentivadas. Mas a falta de ênfase na formação de músicos 

mesmo destas habilidades limitadas, particularmente a nível do ensino superior, tem 

graves e negativas consequências tanto para a adaptação psicológica como o 

desenvolvimento da criatividade nos músicos (Jenkin, 1991). A improvisação é por 

vezes introduzida nos cursos de escrita criativa mas isto não é geralmente 

acompanhado de treino de técnicas linguísticas, que podem auxiliar a geração de uma 

improvisação, e os alunos são incentivados geralmente a realizar este trabalho apenas 

como fase preliminar ao desenvolvimento oral. O desenvolvimento de técnicas de 

improvisação nesses cursos é raro. 

No entanto, existe um outro nível de aprendizagem no qual o desenvolvimento de 

habilidades improvisadoras facilitaria o trabalho criativo, analítico e prático 

fundamental à maioria das profissões e circunstâncias. Esta poderá ser, provavelmente, 

uma das razões mais importantes para incluir o estudo da improvisação em qualquer 

sistema educacional.  

Não é só a ideia limitada de que "a vida é improvisação". É substancial que a análise 

de soluções criativas para qualquer problema exija o enunciado de pontos e técnicas a 

encontrar e explorar. Como é que cada um chega a um novo ponto de partida para 

abordar um problema intransigente? Isso envolve o famoso "pensamento lateral" ou 

outro dos seus amigos comercializados? 

Mais provável é o de que a capacidade de improvisar é capaz de, rapidamente, 

experimentar e avaliar novas abordagens. Esta improvisação diria respeito às questões 
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práticas, mas o treino para tal poderia ser em parte a formação artística, não prática, da 

improvisação.  

As soluções para os problemas práticos que são gerados pela improvisação podem 

ser avaliadas contra critérios objectivos. Mas existe a capacidade para avaliar 

artisticamente a improvisação contra critérios objectivos ou seja, o grau de precisão 

com a qual é definida a tarefa artística, dita improvisada, ou o grau de objectividade 

com que o seu cumprimento pode ser avaliado, veja-se por exemplo Hodgson (1967). 

Assim, a improvisação artística oferece uma maneira de treinar a mente para a prática, 

bem como a improvisação artística em aberto e para avaliar o desenvolvimento da 

capacidade improvisadora. O desenvolvimento destas colocações em áreas artísticas 

deveria ser uma componente necessária do processo educativo, devendo ser 

complementada pelo ensino subsequente de abordagens improvisadas aos problemas 

mais práticos, científicos ou mesmo em relação à actividade comercial. Alguns cursos 

nas universidades vão começando a abordar estas ideias. Entende-se no entanto que 

estas práticas deveriam começar a ser desenvolvidas desde muito mais cedo nos nossos 

sistemas educacionais. 

O potencial de improvisação para outros aspectos de desenvolvimento mental é 

bastante estimado em algumas profissões, ou pelo menos em algumas partes dessas 

profissões. Para a Psicoterapia, usada no seu sentido mais geral, a improvisação é uma 

ferramenta central, e é interessante que Keeney, um dos principais escritores sobre este 

assunto, desenvolveu um processo de notação para descrever e compreender as 

improvisações que ele experimentou (Keeney, 1991). Este sistema de notação contém 

alguns aspectos em comum com a notação na dança admitindo também compartilhar as 

suas limitações. Um antecedente histórico interessante para a improvisação na 

Psicoterapia actual é o teatro terapêutico de Moreno, descrito nos seus livros (Moreno, 

1973; Moreno, 1977). Eles mostram o uso de improvisação no teatro e sua aplicação ao 

desenvolvimento pessoal que começou por volta da década de 1930. Muitos artistas 

actuais estão cientes dessas relações investigando através de componentes meditativos 

ou fisicamente envolventes do seu trabalho para ajudar a si e aos outros. Por exemplo, 

esta tem sido uma dinâmica dentro da prática do “contacto improvisação”, no trabalho 

recente de Anna Halprin e Augusto Boal (Cf. DVD.4, Anexos 
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2_Pasta1_Vídeos_exemplos_vídeo19) e também em explorações som/corpo do “Living 

Theatre” e o teatro de Grotowski, já referidos nos capítulos anteriores. Da mesma 

forma, muitos destes artistas foram fonte de inspiração para profissionais da psicologia 

e da psicoterapia que os aplicavam no seu trabalho. 

Será assim pertinente afirmar que a improvisação educacional e psicoterapêutica 

pode ajudar a preparar o indivíduo para resolver problemas podendo então beneficiar a 

sua auto-realização e em muitos contextos, no sem bem estar, beneficio que se entende 

aqui ser importante, também, realçar.  

8.3.2 A Improvisação aplicada à resolução de problemas no dia-a-dia 

Embora não querendo equiparar a vida com improvisação, entende-se no entanto 

apontar um exemplo (a partir de muitos possíveis) de uma actividade profissional fora 

das artes, que pode explorar habilidades improvisadoras de forma óbvia. Isto poderá 

servir para sustentar um nível mais simples das reivindicações fundamentais feitas na 

secção anterior. 

O trabalho do leiloeiro é um exemplo.  O exemplo de um leiloeiro que se encontra 

envolvido num diálogo iterativo com o seu público, é divertido, porque os objectivos 

deste intercâmbio comercial estão, naturalmente, longe dos ideais políticos gerais, de 

quando se discute o conceito da improvisação. O alvo dessa interacção é limitado, mas 

essencial para o sucesso da sua actividade: o de vender um objecto por um bom preço. 

O leiloeiro geralmente tem um padrão regular das frases que seguem uma oferta e que 

ajudam a licitar a próxima. Toda a actividade é de desempenho, mas o elemento de 

improvisação centra-se na detecção do comprimento do alinhador longitudinal que é 

aceitável, e na velocidade em que vai induzindo a excitação. O padrão de improvisação 

não é, geralmente, a simples descrição do objecto de venda e das suas virtudes, também 

é o timbre e a excitação rítmica da plateia e a sensibilidade para o grau de entusiasmo 

do público, a taxa de aumento da oferta de valores e assim por diante. O leiloeiro tem 

que aprender a improvisar para além do nível do simples de preenchimento das lacunas 

nas trocas comerciais, a um nível no qual a improvisação na verdade induz resposta e 

lances mais elevados. Muitos leiloeiros têm também uma frase, como recompensa, com 
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o qual eles encerram a transacção, tal como "muito bem comprado!" pelo qual era 

esperado dizer, "Muito bem vendido". 

Este é um exemplo simples, em que a actividade tem a rapidez característica da 

resposta sensorial generativa do improviso, e em que o aspecto generativo é bastante 

restrito, embora possivelmente subtil. Sem se cair na armadilha de que tudo é 

improvisação poder-se-á, no entanto apreciar a importância potencial de se ter o 

controle de tais habilidades de improvisação em muitos aspectos da existência social e 

profissional. 

8.4 ARTICULAÇÃO ENTRE A IMPROVISAÇÃO E A APRENDIZAGEM – RÍNTESE DA 

OBSERVAÇÃO PRÁTICA. 

Como já analisado acima, os aspectos contextuais envolvidos no processo de 

improvisação que interferem de forma positiva ou negativa na articulação entre a 

aprendizagem individual e colectiva são em síntese: artefactos, linguagens, mudanças 

de estruturas cognitivas ou comportamentos, novas habilidades adquiridas, bricolage, 

experimentações, ampliação das fronteiras, conhecimento baseado em práticas, regras, 

rotinas, construção individual e colectiva de significados. Regras e rotinas, por 

exemplo, podem tanto auxiliar como prejudicar os processos de improvisação e 

aprendizagem, pois dependem da situação, do contexto e da prática.  

Considerou-se assim, nesta pesquisa, que a improvisação é um elemento que pode 

coexistir ou estar articulado aos processos de aprendizagem. Neste sentido, o improviso 

consiste numa acção momentânea e curta que pode resultar num processo de 

aprendizagem. Entende-se que a aprendizagem pode ser um dos caminhos pertencentes 

ao processo de improvisação. Mesmo que o improviso não resulte numa decisão 

eficiente e satisfatória, a aprendizagem e o processo em si podem ter uma acção 

pontual sobre o problema enfrentado, gerando uma nova questão, aprendizagem por 

erro ou esquecimento. Procurou-se assim sistematizar este processo através da 

representação gráfica apresentada em baixo na fig. 66. 
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Fig.66 - Evolução da aprendizagem pela improvisação. Fonte própria. 

 

Guardadas as devidas proporções, o senso intuitivo da improvisação e da 

aprendizagem ocorre praticamente da mesma forma em quase todos os grupos de 

trabalho, tais como equipes desportivas, grupos musicais, grupos de teatro, grupos de 

dança ou outro tipo de agrupamento de performance artística, pois todos passam por 

um processo de aprendizagem, compartilham significados, aprendem as suas partes e 

criam sentidos sobre elas. Isso significa que o improviso realizado pelos membros do 

grupo pode possibilitar novas interpretações, novas criações, aprendizagem por erros, 

mudanças. Nem todo o improviso, porém, resulta em aprendizagem, conforme 

destacado na figura 64. Estudar a improvisação e a aprendizagem com a lente da 

aprendizagem situada, permite a análise das acções colectivas e do que é aceite como 

aprendizagem e como improvisação pelos membros dos grupos. Além de explorar o 

que é aprendido pelo colectivo, esta perspectiva de aprendizagem proporciona novos 

vocabulários e terminologias para o trabalho de campo e novo olhar sobre a 

aprendizagem, pois não se limita apenas ao ponto de vista cognitivo, visto que 
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considera significados criados entre os indivíduos, linguagem, identidade, contexto, 

artefactos. A abordagem da aprendizagem situada enfatiza a busca pela compreensão 

de como os indivíduos se tornam praticantes no seu trabalho, com base nas suas acções 

práticas e na aprendizagem (Lave; Wenger, 1991). 

Entende-se, assim, que a improvisação pode ser incluída como um importante 

processo a ser considerado nos estudos da aprendizagem artística e não só. Dentro da 

perspectiva da aprendizagem situada, amplia-se a lente para um processo de análise da 

aprendizagem que não se resume aos aspectos cognitivos e comportamentais, mas 

também abarca o contexto, socialização, formação da identidade e engajamento nas 

práticas de trabalho (Lave; Wenger, 1991; Wenger, 1998).  

Como já foi referido no capitulo 2 na improvisação, ocorre o que Weick (1998) 

denomina de bricolage, isto é, realizar acções com recurso aos materiais disponíveis. 

Este tipo de actividade consiste, essencialmente, em re-trabalhar uma estrutura 

existente de acordo com circunstâncias, a fim de lidar com oportunidades e problemas 

inesperados. Weick (1998), além de contrapor a ideia que a improvisação ocorre 

através do caos e da falta de estrutura, afirma que os ambientes estruturados também 

fomentam a improvisação. Ele destaca a importância dos elementos pré-compostos no 

fomento à improvisação, como planos, experiências ou iterações prescritas.  

Com o intuito de compreender a improvisação e a aprendizagem, procurou-se 

utilizar uma perspectiva de aprendizagem situada, que abranja os contextos de cultura, 

interacção social e comunidades de prática, apresentando-se em seguida alguns 

pressupostos sobre os aspectos que permeiam a improvisação e a aprendizagem. A fig. 

65 apresenta uma sistematização de elementos da abordagem teórica da aprendizagem 

situada (dispostos em rectângulos) e dos pressupostos da improvisação (dispostos em 

elipses). 
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Fig.67 – A improvisação e os processos de aprendizagem partindo da perspectiva de 
aprendizagem situada. Fonte própria. 

 

A fig.65 tenta representar a ideia que o contexto e as práticas de trabalho estão 

interpostos pelos processos da improvisação e da aprendizagem. Seguindo os principais 

conceitos sobre a teoria da aprendizagem situada, foram destacados alguns factores que 

constituem e actuam de forma directa ou indirecta nesses projectos. Essa busca activa 

da exploração de caminhos desconhecidos implica, inevitavelmente, a consideração do 

erro como aspecto normal da prática exploratória que estará ligada directamente à ideia 

da improvisação. A exploração de novos caminhos e novas interpretações através da 

improvisação é considerada, pois, elemento fundamental.  

Na presente tese não se pretende propor soluções “milagrosas”, ferramentas ou 

aplicações de natureza prescritiva para a construção de discursos partidos da prática da 

improvisação que incrementem a sua performance, procura-se, no entanto, a partir da 

metáfora da improvisação na música e no teatro e noutras expressões artísticas, tendo 

em conta as teorias da aprendizagem situada, enriquecer a discussão sobre a temática 
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em foco, acreditando que é possível à improvisação o exercício da influência directa 

nesses processos de aprendizagem.  

Por tal razão mostra-se pertinente, nesta tese, fazer valer estes pressupostos no 

sentido de conseguir chegar a processos novos de exploração da criatividade através de 

métodos que façam apelo à improvisação no sentido de ampliar as possibilidades 

criadoras dos indivíduos envolvidos em processos criativos. Tentou-se assim, criar um 

quadro que comparasse os processos de improvisação das artes performativas com os 

das artes não performativas de forma a encontrar ponto comuns e pontos divergentes, 

no sentido de sistematizar processos usuais que possam, posteriormente, serem 

utilizados em contexto de trabalho inter-artístico. 

Para tal foram considerados oito elementos comparativos: A existência de 

aprendizagem prévia ao improviso, o recurso à bricolage e outros elementos do 

improviso, a existência de aprendizagem posterior ao improviso, os factores de 

mudança conseguidos, os de tolerância ao erro, quais os objectivos finais pretendidos 

em cada área analisada e ainda a relação dos processos de improvisação com o factor 

tempo e a necessidade de pausas, (ver quadro 2). Foram tidas em conta neste quadro os 

comparativos entre as áreas da Música, da Dança, do Teatro e das Artes Visuais. 
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Quadro 2 - Semelhanças e diferenças entre a improvisação nas diversas expressões 
artísticas. Fonte própria. 

Elementos de 
análise 
comparativa 

Improvisação 
na Música 

Improvisação 
no teatro e 
dança 

Improvisação 
nas artes Visuais 
não 
performativas 

Semelhanças entre a 
improvisação nas 
artes performativas 
e não performativas 

Diferenças entre a 
improvisação nas 
artes 
performativas e 
não performativas 

 

1. 
Aprendizagem 
prévia ao 
improviso 

Na música há 
a necessidade 
de 
conhecimento 
prévio sobre 
acordes, 
ritmo, 
harmonia, 
características 
culturais da 
música 
executada, 
etc. 

No teatro, há 
a necessidade 
de 
aprendizagem 
prévia sobre 
performance, 
script, 
linguagem 
corporal, voz, 
ritmo, etc. 

Além de uma 
aprendizagem 
prévia formal, por 
meio de cursos 
relacionados com 
a área de trabalho, 
há necessidade de 
aprendizagem 
prévia informal, 
por meio da 
experiência de 
trabalho. 

Todas necessitam de 
uma aprendizagem 
prévia sobre o tema e 
não são apenas 
inventadas na hora, a 
partir do zero. 

 

 

 

2. Recurso à 
bricolage e 
outros 
elementos do 
improviso 

Na música: 
partitura, 
acordes, 
ritmo, 
elementos 
culturais do 
ritmo que está 
sendo 
executado. 

No teatro e 
dança: 
performance, 
script, 
linguagem 
corporal, 
expressões 
faciais, tons 
de voz, 
ritmos. 

As ferramentas 
utilizadas para o 
improviso variam 
conforme o 
trabalho e o 
improviso que 
estão sendo 
realizados. Estes 
elementos podem 
ser cognitivos ou 
físicos, como 
equipamentos, 
ferramentas, 
máquinas, 
pessoas, etc. 

Todas trabalham com 
a bricolage, utilizando 
determinados 
artefactos ou 
elementos 
subjectivos. 

 

 

 

 

3. 
Aprendizagem 
posterior ao 
improviso 

As 
improvisações 
realizadas 
podem 
permitir a 
criação de 
nova 
composição, 
novo tema, 
novo padrão 
ou ritmo. 

Semelhante ao 
que se passa 
na música 
permitindo 
uma 
diversidade de 
aprendizagens 
e formas de 
acção 
posteriores. 

Aprende-se sobre 
tudo a partir do 
erro, observando 
qual foi o 
elemento que 
causou o 
improviso, por 
qual motivo 
ocorreu. Mas 
também pode 
permitir a criação 
de novo caminho, 
padrão, produto 
ou forma de 
acção. 

Ambas permitem uma 
aprendizagem com o 
improviso, seja a 
partir do erro ou de 
nova criação, novo 
caminho, podendo 
resultar em novo 
padrão. 

A improvisação nas 
artes não 
performativas 
mantém o foco da 
aprendizagem 
posterior ao 
improviso na 
verificação de quais 
foram os problemas 
que exigiram a 
improvisação, de 
forma a aproveita-
los ou utiliza-los 
como resultado 
final. 

 

4. Mudança 

 

Maiores 
mudanças, por 
possibilitar a 
criação de 

Semelhante à 
improvisação 
na música. 

Pequenas 
mudanças, 
normalmente 
incrementais.  

Ambas buscam a 
mudança, a partir da 
inovação e da criação 
de novos padrões, 
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novos ritmos, 
composições e 
visões 
artísticas. 

mudanças de 
comportamento e de 
cognição. 

 

 

 

5. Tolerância 
ao erro 

 

Maior 
tolerância ao 
erro, sendo 
considerada 
parte da busca 
por novas 
criações e 
novos 

Momentos de 
improviso. 

Semelhante à 
improvisação 
na música. 

A tolerância ao 
erro permite a 
criação de novas 
forma e padrões 
de composição. 

Ambas permitem 
assumir riscos. 

Os riscos nas artes 
performativas por 
vezes são corrigidos 
durante o momento 
da improvisação 
fazendo parte da 
mesma. No caso das 
artes não 
performativas os 
riscos embora 
aproveitados não 
são tão perceptíveis 
nos resultados 
finais. 

 

6. Objectivo 
final do 
improviso 

 

Foco na 
performance 
artística, 
contemplação 
e auto-
realização, 
fruição em 
grupo. 

Semelhante à 
improvisação 
na Música 

Experimentação, 
contemplação e 
auto-realização 

As duas formas de 
improvisação 
procuram novos 
padrões, novos 
caminhos, inovações, 
criações. 

 

 

 

 

7. Tempo 

 

O tempo de 
improviso é 
ilimitado: 
quanto maior 
for o 
improviso, 
maior a 
possibilidade 
de auto-
realização e 
um bom 
retorno do 
público. 

 Como geralmente 
o improviso 
ocorre em função 
de um problema 
enfrentado, o 
tempo é 
considerado 
elemento que 
influencia a sua 
realização mas 
não de forma 
predominante. 

Ambas são baseadas 
no tempo presente e 
exigem dos 
improvisadores o foco 
em estarem 
comprometidos com 
esse tempo presente. 

 

 

 

8. Pausas 

 

 

Na 
improvisação 
performativa, 
as pausas dão 
sentido ao 
improviso, 
fazem parte da 
melodia e da 
harmonia, 
fornecem 
também ritmo.  

 As pausas na 
improvisação não 
performativa não 
têm um influência 
directa no 
resultado final. 

  

 

Procurando fazer uma breve análise de dados, procurou-se destacar algumas 

categorias constitutivas da improvisação e da aprendizagem situada (apresentadas nos 

Quadros 3 e 4). As dimensões das categorias de análise da aprendizagem situada 
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procuram seguir as próprias teorias a ela associadas, tendo sido as seguintes dimensões: 

contexto, mudança, identidade e participação. As categorias de análise da improvisação 

e suas dimensões foram criadas a partir da experiência obtida durante esta investigação 

seguindo a observação prática realizada. Para cada categoria foram criadas e descritas, 

algumas dimensões para análise. 

Quadro 3 – Categorias da aprendizagem situada em análise. Fonte própria. 

Categoria de 

Análise 

Dimensão Descrição 

Contexto 

 

Ambiente interno e externo, artefactos e outros 
elementos socioculturais que possam influenciar os 
processos de aprendizagem. 

 

Mudança 

É a única dimensão de análise para onde convergem 
todas as teorias de aprendizagem. Ela consiste na 
mudança de comportamento, na forma de trabalho, em 
mudanças na cognição individual e colectiva, 
resultante de processos formais ou informais de 
aprendizagem.  

Identidade Partilha de práticas, linguagens, artefactos, culturas, 
identificação com o trabalho/desempenho do outro. 

 
 

 

 
Aprendizagem 

situada 

Participação Forma como cada participante interage com o grupo, 
bem como o aprendiz tem a sua participação periférica 
legitimada, aprendendo com os mais experientes e 
sendo incluído nas actividades do grupo. 

 
As dimensões escolhidas para a análise da aprendizagem emergiram da revisão de 

literatura realizada no princípio da investigação e apresentada nos capítulos precedentes 

e dos dados recolhidos através da investigação prática. As dimensões participação, 

identidade e contexto foram trabalhadas como elementos essenciais da aprendizagem 

situada (Lave, Wenger, 1991). A dimensão mudança emergiu predominantemente dos 

dados recolhidos. No Quadro 4, são apresentadas oito dimensões que se entendeu 

serem importantes de realçar. Tais categorias foram criadas a partir dos dados que 

emergiram do trabalho de campo resultado da observação prática, embora mantendo 

por base a consulta à formulação de teorias sobre aprendizagem situada, de alguns 

autores que tenham trabalhado com assuntos relacionados com este tema.  
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Quadro 4 – Dimensões da improvisação escolhidas para análise tendo e atenção a 
observação prática realizada. Fonte própria 

Categoria em 
análise 

Dimensão Descrição 

Significado atribuído à 
improvisação 

Percepção e interpretação dos sujeitos sobre o 
significado de improvisar. 

 

Improvisação realizada 

Improvisações realizadas, a solo ou em grupo 
que demonstrem certa aprendizagem visto que 
se mantiveram na memória dos participantes. 

Prós e contras Vantagens e desvantagens sobre a realização 
da improvisação. 

Influências socioculturais Elementos socioculturais que podem 
influenciar a necessidade ou actuação da 
improvisação. 

Função Percepção dos participantes sobre o papel da 
improvisação. 

Bricolage e elementos 
pertencentes ao improviso 

Identificação dos elementos determinantes 
para a realização da improvisação. 

Articulação da improvisação 
com a aprendizagem 

Articulação entre a realização do improviso e 
a possibilidade de aprendizagem que ele possa 
a viabilizar. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Improvisação 

 

Situações possíveis e situações 
não recomendáveis para 
improvisação 

Momentos propícios à improvisação e 
momentos que lhe possam ser adversos ou não 
recomendáveis. 

 

Partindo dos dois quadros apresentados acima foi realizada a análise das situações 

observadas durante a observação prática tendo em conta as relações de aprendizagem 

com o desenvolvimento da improvisação no grupo com intenção de criação de um 

discurso final comum que se materializou na peça de teatro apresentada.  

Para tal foram sintetizados os seguintes dados apresentados nos quadros 5 e 6: 
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Quadro 5 – Dimensões da aprendizagem observadas. Fonte própria. 

Dimensão da 
análise 

Aprendizagens realizadas 

Contexto Adaptação aos espaços, equipamentos, objectos e grupo de trabalho. 
Aprendizagem gradual. Melhoria da relação interpessoal. 

Mudança Mudanças pequenas e graduais aumentando a sua intensidade conforma a 
evolução da estrutura inicial. 

Identidade A identidade de cada um dos elementos vai sendo revelada através da 
execução dos exercícios de improvisação. A interacção entre os diferentes 
elementos valoriza a expressão da identidade pessoal e proporciona um 
maior empenho no desempenho. 

Participação Descentralização das decisões permitindo a participação de todos os 
elementos nos momentos de decisão. Maior responsabilidade. 

 
Quadro 6 - Dimensões da improvisação analisadas. (com base nas impressões recolhidas). 

Fonte própria. 

Dimensão da 
análise 

Improvisos observados 

Significado 
atribuído à 
improvisação 

a) O improviso ajuda a aproximar os elementos do grupo. b) O improviso 
busca o encontro de novos caminhos. c) O improviso ajuda a resolver 
situações inesperadas. 

Improvisos 
realizados 

Improvisação para treino de expressão corporal e interacção com o 
espaço. Improvisação a pares, jogo de palavras e uso de metáforas. 
Improvisação aplicada à construção de um guião, individual, a pares e em 
grupo. 

 

 

Prós e contras 

Prós: O improviso dá maior liberdade e espaço de intervenção. O 
improviso é divertido e facilita a integração no grupo. 

Contras: a) O uso da improvisação requer tempo. b) A liberdade que é 
dada as elementos do grupo nem sempre facilita o desempenho. c) O 
recurso sistemático ao improviso pode causar um maior desgaste e criar 
situações algo caóticas que devem ser controladas exterior e interiormente 
pelos elementos do grupo.  

Influências 
socioculturais 

Pressão por resultados a curto prazo; procedimentos fora do padrão para 
atender demandas momentâneas;  

Função O improviso possibilita a busca por novos padrões, novas caminhos, 
podendo melhorar os processos; desenvolve o estimulo à mudança; propõe 
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maior autonomia de decisão. 

Uso da 
bricolage e de 
elementos 
pertencentes à 
improvisação 

Utilização dos recursos disponíveis e estruturas mínimas; O conhecimento 
sobre os recursos utilizados e forma de acção sobre eles, permite 
realização consciente do improviso e dos seus possíveis resultados. 

Articulação da 
improvisação 
com a 
aprendizagem 

A improvisação exige aprendizagem prévia e experiência. O improviso 
pode geral nova aprendizagem, independente do resultado ser eficiente ou 
ineficiente. Aprende-se correndo riscos, a realizar busca por novos 
caminhos por tentativa erro, a ter liberdade, autonomia de acção e a perder 
o medo. Caso o improviso tenha corrido mal aprende-se a não o realizar, 
posteriormente, da mesma maneira. Aprendizagem na criação de novos 
resultados a partir da improvisação. 

Possibilidades 
da 
improvisação 

A improvisação é possível em muitas situações sobre tudo na sua 
utilização aplicada. O puro improviso possui limites na sua realização, 
pois pode sinalizar problema, fuga ao planeamento, caos e desordem 

Portanto, foi possível identificar uma articulação da improvisação com a 

aprendizagem da qual sintetiza os elementos principais na fig.66: 

 

Fig.68 - Articulação entre improvisação e aprendizagem. Fonte própria 
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Com base nos dados que foram sendo colectados durante o período de observação 

prática, verificou-se que a improvisação a ser realizada de forma colectiva, exige uma 

constante comunicação, aprendizagem e coesão do grupo.  

Além de proporcionar espaço para análise de trabalho em equipe, criatividade, 

liderança, a metáfora utilizada em grupos musicais e de teatro possibilita novas 

perspectivas para o estudo de improvisação como ferramenta importante a ser aplicada 

na aprendizagem ou formação artística.  

No que se refere aos momentos de improvisação presenciados ao longo da 

observação prática, constatou-se que estes não surgiam de forma indiscriminada nem 

de qualquer maneira. Ou seja, apesar de exigirem respostas imediatas e com pouco 

espaço para o seu planeamento, os improvisos realizados permitiam pensar e analisar 

possíveis resultados, permitindo a sua correcção ou adaptação ou repetição ao encontro 

de novas criações. Antes e após a realização do processo de improvisação, foram 

pensadas e discutidas as ideias ou percepções do grupo tentando analisar alternativas, 

avaliar possíveis consequências, avaliar diferentes caminhos, para posteriormente 

realizar nova acção.  

Assim, a partir dos dados recolhidos ao longo da observação prática e da reflexão 

teórica realizada ao longo desta investigação, foi possível retirar os seguintes elementos 

principais:  

a) compressão do tempo – simplificação ou busca por formas mais rápidas para a 

resolução dos problemas;  

b) criatividade – busca intencional de novidades, novos caminhos e acções;  

c) inovação – possibilidade de alteração de rotinas, artefactos e padrões;  

d) intuição – actos cognitivos baseados em experiências e aprendizagens prévias, 

sensibilidade e interpretação;  

e) a aprendizagem – pode ocorrer a partir dos erros, pela geração de novas rotinas 

e mudanças ou pelo armazenamento do improviso na memória. 

Considerou-se assim, após a análise dos resultados desta investigação neste trabalho, 

que a improvisação pode ser uma forma de aprendizagem, em tempo real, num curto 

espaço de tempo e pode permitir a continuação de um processo de aprendizagem, 

baseada em erros ou em aprendizagens prévias, associações e memória. Ou seja, a 
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partir da realização da improvisação, pode-se reflectir e observar os erros e fazer 

acertos. Pelos dados recolhidos, na presente pesquisa, conclui-se assim que a 

experiência e a aprendizagem são factores determinantes na realização do improviso. 

Entende-se ainda que a experiência da improvisação pode ser aprendida pelos 

indivíduos de forma a que a partir dela possam criar ou recriar novas rotinas, padrões, 

métodos e criações. 

8.5 IMPROVISAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE - SUA APLICAÇÃO AO ENSINO 

ARTÍSTICO E NÃO SÓ.  

Antes de terminar esta investigação entendeu-se ser ainda importante realçar a 

importância da prática colectiva da improvisação valorizando a interligação de saber e 

modos de expressão. 

No campo científico, a interdisciplinaridade equivale à necessidade de superar a 

visão fragmentada da produção de conhecimento e de articular as inúmeras partes que 

compõem os conhecimentos da humanidade. Busca-se estabelecer o sentido de 

unidade, de um todo na diversidade, mediante uma visão de conjunto, permitindo ao 

homem tornar significativas as informações desarticuladas que vem recebendo.  

A interdisciplinaridade implica “interacção, conexão, inter-relação entre diversas 

áreas de saber ou de expressão de modo a que a sua justaposição seja acompanhada de 

uma evidenciação de influências ou de sobredeterminações recíprocas e de uma 

fecundação mútua” (Fazenda, 1991). Trata-se de enriquecer, transformar ou modificar 

os contornos das disciplinas postas em contacto, se bem que sem apagamento das 

fronteiras que as definem autonomamente, valorizando antes o espaço intervalar, o 

“entre”, que, ao separar, permite a criação de uma zona de contacto, pautado pela 

mobilidade e pelo diálogo, de modo a instaurar um relacionamento e fecundações 

disciplinares recíprocas. 

Portanto, a prática da interdisciplinaridade estabelece o papel de processo contínuo e 

interminável na formação do conhecimento, permitindo o diálogo entre conhecimentos 

dispersos, possibilitando o seu entendimento de uma forma mais abrangente. 

Considerando alguns dos pressupostos dos relacionamentos interdisciplinares, entende-

se ser importante enfatizar que: 
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• a realidade é construída pelo seguimento de consequências e trocas mútuas, 

constituindo uma teia de eventos e factores; 

• o processo de construção do conhecimento ocorre conjuntamente com o 

relacionamento do individuo com a sociedade. 

Segundo tais pressupostos, a prática da interdisciplinaridade tem por base a 

construção do conhecimento de forma a constituir a consciência pessoal e totalizada. A 

realidade, de modo geral, é una e supera os limites da fragmentação do conhecimento 

(Fazenda, 1991). 

Assim, o professor, o formador ou o dinamizador de actividades de aprendizagem 

deve ser um permanente aprendiz, na busca de caminhos que favoreçam a 

aprendizagem significativa. 

Nesse panorama, a interdisciplinaridade apresenta-se como um grande desafio a ser 

assumido pelos educadores, que objectivam a superação da prática fundamentada na 

rígida divisão do saber em disciplinas ou áreas do saber compartimentadas. A prática 

interdisciplinar não é constituída por métodos a serem ensinados aos 

professores/formadores, sendo sim um processo associado a atitudes. Para o 

desenvolvimento dessa prática, o envolvimento e o comprometimento do 

professor/formador é imprescindível, estando aberto para a troca de experiências e para 

o diálogo com o grupo. 

No processo interdisciplinar, o caminho a ser seguido surge de um trabalho 

constante entre os educadores e educandos. O “método” surge do diálogo, da 

reciprocidade, do questionamento, da pesquisa. Enfim, surge naturalmente, não 

existindo receita para sua aplicação. 

Para o trabalho interdisciplinar se efectivar, o cultivo do mesmo pelo professor 

torna-se essencial, na medida em que este se reconhece como um ser com uma imagem 

incompleta. Assim, admite-se que o professor/formador não é o "dono" da verdade a 

ser transmitida e incorporada pelos alunos, sem questionamentos concomitantes. O 

professor deve buscar, com regularidade, o aperfeiçoamento de seus conhecimentos, ou 

seja, exercitando-se em grupo e individualmente. Esse exercício pessoal possibilita a 

aprendizagem de uma nova ética e aquisição de uma nova perspectiva da vida. 
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A interdisciplinaridade emerge da colectividade na qual prevalece a interacção entre 

os envolvidos no processo educativo, tais como orientadores, professores, supervisores, 

e comunidades envolventes. 

Salienta-se que, para tal conquista nas escolas, é necessário que haja o 

comprometimento de todos os envolvidos no processo educacional: educandos, 

educadores e sociedade. Esse ponto fundamenta a prática interdisciplinar, que não deve 

ser vista como um conjunto de regras, uma vez que é um processo que nasce e 

desenvolve-se gradualmente, conforme o empenho dos vários participantes do processo 

educativo. 

Trata-se, antes de tudo, de criar uma situação que os estimule a tomar decisões, 

analisar, reflectir, debater, arriscar hipóteses, constatar, buscar informações, ou seja, 

pensar autonomamente, mediados pelo professor. O recurso à improvisação pode ser 

aqui entendido como uma prática que permite a consciencialização dos alunos a 

respeito de seu processo de aprendizagem e exigindo dos professores/formadores a 

superação dos desafios que estabelecem uma estruturação aberta e flexível dos 

conteúdos escolares. 

Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade nas artes como na educação corresponde a 

dois especialistas trabalhando junto num mesmo projecto de pesquisa. O que a 

diferencia nas artes é a proximidade das linguagens artísticas, que já tem por sua 

natureza conteúdos, e produções artísticas que se cruzam e se aproximam no campo 

artístico. 

Essas inter-relações já existem nas artes como um objectivo de promover relações 

com outras linguagens facilitando o desenvolvimento da interdisciplinaridade. Dentro 

desse contexto surgem novas associações de novos especialistas que se podem integrar 

no mesmo projecto. 

O que se salienta aqui, através de estudo desenvolvido a esse respeito, é de que a 

interdisciplinaridade nas artes não pode ser uma mera aglutinação de conteúdos ou de 

ideias afins sobre como trabalhar, de forma objectiva, algum resultado quantitativo. 
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Promover a interdisciplinaridade nas artes é um desafio para todos os professores de 

arte, pois essa prática pedagógica parte de todos em função de um mesmo objectivo ou 

como no caso que foi alvo de investigação prática numa produção artística. 

O universo artístico torna-se assim, na sala de aula, uma fonte indispensável para 

prática da interdisciplinaridade, entendendo-se, no ponto de vista desta investigação, 

ser muito importante que os professores de arte se voltem para a valorização das 

interconexões de códigos culturais, descodificações da arte urbana e popular e 

territórios artísticos que caracterizam a arte contemporânea. Tornando-se essa arte 

contemporânea uma possibilidade dentro das linguagens e entre as áreas das artes para 

prática interdisciplinar. 

Assim, a interdisciplinaridade nas artes parte de alguns pressupostos, à semelhança 

da interdisciplinaridade na educação. Posturas como compromisso, humildade, 

comprometimento, cooperação, desapego, compreensão, respeito, diálogo e atitude são 

fundamentais para que a interdisciplinaridade ocorra nas artes. 

A interdisciplinaridade parte de um projecto de pesquisa ou de uma acção em 

conjunto de todos os especialistas. Caso se origine um projecto, automaticamente se 

transforma num planeamento coerente e consistente para se poder fortalecer. 

Partindo dessa perspectiva, o planeamento interdisciplinar nas artes baseia-se em 

eleger uma temática na qual todos, os professores/formadores/dinamizadores, 

trabalhem em conjunto. O planeamento acontece quando cada um contribui na sua área 

de conhecimento com saberes nos quais todos aprendam conjuntamente. Os 

professores/formadores/dinamizadores não somente contribuirão com a sua área de 

saber como também passam a fazer parte integral da outra área, tornando-se 

participativos e imergentes na relação entre o ensinar e o aprender. 

Dentro desse contexto para planear actividades dentro dos domínios artísticos, os 

professores de arte poderão assim partir das necessidades e dos conhecimentos dos 

alunos, do contexto em que os alunos estão inseridos, trazendo para a prática 

pedagógica assuntos que sejam relevantes para a sua aprendizagem, ou temáticas que 

permeiam as artes trabalhando-os de forma interligada e desenvolvendo a 

aprendizagem cooperativa com recurso à interligação de linguagens e de formas de 
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expressões diversas. Para tal era importante que os parâmetros curriculares nacionais 

também estivessem abertos e incluíssem na sua elaboração o trabalho de projecto 

interdisciplinar. 

A interdisciplinaridade é um evento contínuo, que nunca pára, estando em constante 

movimento. A Arte é um objecto de conhecimento dinâmico, de vida, de significados, 

de criação e sensibilização. Por tais motivos é que ambas estão intimamente ligadas, se 

completam e se fundem. Trabalhar de forma interdisciplinar no currículo de Arte torna-

se cada vez mais necessário, pois não existe um ensino efectivo de Arte se ele não 

proporcionar ao aluno a reflexão, a experimentação e a criação. Somente a partir de 

mudanças que levem em consideração as relações profundas entre currículo de Arte e 

interdisciplinaridade, a educação poderá tornar-se significativa e transformadora. 

8.5.1 Pressupostos sobre improvisação e suas conjugações bi e 
multidisciplinares  

Como resultado da pesquisa realizada verificou-se que, apesar do tema improvisação 

ser extremamente vasto e diversificado, ele é um campo relativamente pouco explorado 

no âmbito académico em Portugal. Através desta pesquisa pretendeu-se efectuar uma 

abordagem aprofundada da improvisação num sentido amplo e abrangente, 

conveniente, por exemplo, para o trabalho de variação e desenvolvimento temático no 

campo da improvisação colectiva de carácter multidisciplinar. 

Nesta tese procurou-se sistematizar os diversos conceitos de forma a melhor 

categorizar o grande leque de actividades artísticas realizadas de maneira espontânea e 

com pouco espaço para o planeamento. Conceituou-se improvisação como um processo 

extemporâneo que surge predominantemente por influência de factores não 

premeditados, internos e externos ao indivíduo ou ao grupo, os quais exigem 

composição e mobilização de elementos aprendidos e fixados na memória do indivíduo 

ou do grupo, resultando em acções, arranjos e re-arranjos rápidos, a fim de atender as 

procuras emergentes. Em resultado da observação prática realizada, foi criada uma 

tipologia baseada nas seguintes proposições: improvisação de criação, improvisação de 

manutenção e improvisação interpessoal, sintetizados no Quadro 7 apresentado. 

Futuros estudos poderão retomar os pressupostos criados, aprofundando-os e 

verificando de que maneira eles se relacionam com a improvisação (ver quadro 7).  
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Quadro 7– Tipologia de improvisação observada. Fonte própria. 

Tipos de 
Improviso 

Conceito Exemplos observados em campo 

 
 
 
 

Improvisação 
interpessoal 

 

Propõe situações que 
descrevem ou expressam 
emoções, sentimentos, 
motivações e desejos 
procurando a interacção 
dos diversos elementos 
do grupo.  

Aumento progressivo das interacções entre os 
elementos do grupo e progressiva confiança 
na capacidade de representação. Improvisação 
realizada em função do problema, tema ou 
metáfora proposta pelo encenador com 
sucessivas rectificações ou rearranjo 
resultantes da experiência que vai sendo 
adquirida. - Desenvolvida com maior 
intensidade durante as primeiras sessões 
realizadas pelo grupo antes da escolha de 
temas para a construção da peça. 

 
 

Improvisação 
de manutenção 

 

Resolução de problemas 
imediatos ou de natureza 
técnica não esperada, 
utilizando os materiais 
disponíveis no momento 

Improvisação resultante de incidentes ou 
erros pontuais. Recurso à bricolage com 
elementos ou objectos no local e momento 
aonde é realizada a improvisação. Rearranjo 
ou ajustamento de cenas ou situações. – 
Desenvolvida durante o processo de 
construção do guião da peça. 

 
 

Improvisação 
de criação 

Resolução rápida de um 
problema surgido ou 
criado propositadamente. 
Novo produto, criando 
nova situação, técnica ou 
processo. 

Criação da estrutura do guião da peça a partir 
nas experiências iniciais. – Resultado final. 

 

A partir dos dados recolhidos, verificou-se que a improvisação, além de actuar na 

resolução de problemas, pode também actuar na aprendizagem a partir da criação e da 

adaptação, podendo auxiliar na busca de caminhos alternativos para chegar a novas 

soluções para novos problemas. 

Nos casos observados, a improvisação ocorreu por motivo da pressão do tempo, 

para resolução de problemas, visualização e analise e discussão para atingir novas 

soluções. 

Identificou-se neste trabalho que os improvisos realizados tinham por objectivo a 

resolução imediata de problemas e que a improvisação abarca possibilidades de 

aprendizagem a partir de atributos pessoais para o auxilio na tomada de decisões (ex: 
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decisões sobre movimentação no espaço cénico, entradas e saídas de cena e interacções 

com o espaço), resolução de problemas (improviso em situações inesperadas), 

intermediação de conflitos (improviso com interacção de elementos do grupo, 

discussão conjunta sobre soluções presenciadas com sugestões de alterações), 

formulação de novas estratégias (improviso com negociação na construção de cenas), 

mudança (aprendizagem com o erro), inovação e desenvolvimento de novos produtos 

ou criações (construção e desconstrução de discursos), fomento de contexto propício 

para o desenvolvimento da participação e empenho, principalmente em emergências 

(empenho e aprendizagem colectiva com o improviso para resolução do problema). 

Com base nos improvisos identificados, argumenta-se que todos eles foram 

realizados com a intenção de resolver problemas e emergências, bem como atender a 

oportunidades. Não era o principal objectivo das improvisações realizadas pelos 

elementos do grupo, a obtenção de aprendizagem. Mesmo assim, identificou-se a 

criação de novas ideias, possibilidade de reflexão, variações e repetições sobre 

improvisos já realizados - aprendizagem pelos erros. 

Considerar estas articulações não significa alegar que o improviso deva ser treinado, 

implementado e desenvolvido num ambiente organizado e pré estabelecido. Pelo 

contrário, esta pesquisa abordou a descrição e compreensão da improvisação como algo 

que deve acontecer em articulação com a aprendizagem e que esta pode ocorrer antes, 

durante ou após o recurso à improvisação, conforme se destaca no quadro 8: 
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Quadro 8 - Articulação da improvisação com a aprendizagem (antes, durante, depois). 

Fonte própria. 

Período Articulação da improvisação com a aprendizagem 

 

Antes da 
improvisação 

• formação das estruturas mínimas que fornecem base para a 
improvisação; 

• os conhecimentos previamente adquiridos, normas, regras, 
experiências, moldam o improviso; 

• não há como improvisar sem uma prévia aprendizagem; não se 
improvisa sem uma base, improvisa-se sobre algo. 

 

Durante a 
improvisação 

 

• forma de aprendizagem em tempo real, 

• são criados novos caminhos, novas formas, novas estruturas, 
buscam-se novos conhecimentos para resolver o problema 
dentro de um período curto de tempo; 

• experiências e mudanças podem ocorrer ao mesmo tempo; 

 

Após a 

improvisação 

• permite a reflexão sobre erros e acertos da improvisação; 

• busca de outras soluções e precauções possíveis, para o caso de 
o problema voltar a ocorrer; 

• manutenção do improviso realizado na memória. 

A seguir, são apresentadas algumas considerações sobre os pressupostos desta 

pesquisa. Verificou-se assim que: 

• O tempo influencia o processo de improvisação – nos casos observados o tempo 

não é o factor que maior exerce influência na realização das improvisações do 

grupo, visto objectivo principal do grupo é o inicio da formação de actores, não 

existe uma obrigação previa ou iminente. No entanto, conforme se foi 

aproximando o momento da apresentação pública da peça o tempo tornou-se 

um factor importante e por vezes delimitador da improvisação. Entre os 

elementos relacionados com o tempo que foram observados, encontram-se: a 

necessidade de encontrar uma resolução rápida; a emergência para resolução do 

problema; a necessidade de encontrar uma solução para um determinado tempo 

e espaço comuns. Evidentemente, o tempo de improvisação varia de acordo 

com a tarefa, o contexto, o objectivo e a necessidade. 
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• A improvisação trabalha com a bricolage - notou-se que os improvisos 

realizados pelos elementos do grupo dependiam das disponibilidades do 

momento, de recursos materiais, cognitivos e emocionais. Como um quebra-

cabeças, os participantes realizam associações e procuram resolver os 

problemas imediatos. Os recursos podem ser materiais, como o exemplo do uso 

de um objecto, uma peça de vestuário, etc. Observou-se também que a carência 

de recursos possui ligação com a improvisação. No entanto, a bricolage não se 

resume à utilização de recursos materiais, mas atinge aspectos cognitivos e 

emocionais utilizados no que foi denominado nesta tese por improvisos 

interpessoais, percebidos principalmente durante as interacções de grupo. 

• A improvisação parte de estruturas mínimas - o improviso trabalha com 

estruturas mínimas que precisam ser mantidas, as quais constituem normas, 

padrões e formas de realização a serem seguidas. Conforme o constatado em 

campo e revelado pelos participantes, essas estruturas mínimas passam pelas 

experiências pessoais e de grupo e pelos referentes culturais adquiridos. Estas 

estruturas mínimas variam de acordo com a dimensão e a complexidade da 

proposta. Além das normas e regras, tomou-se também em consideração, 

aspectos do contexto, das crenças e dos valores, individuais ou colectivos. 

• A improvisação pode ser individual ou colectiva – durante as observações 

ocorreram improvisos individuais e colectivos. Improvisos individuais 

desenvolveram-se durante as primeiras observações, durante o exercícios 

iniciais e também durante a construção de uma cena colectiva de forma a 

construir a prestação individual durante essa cena. Entre os improvisos 

colectivos, salientam-se os casos do acidente pontual durante a interacção dos 

elementos e na reconstrução pontual de determinadas cenas.  

• A improvisação pode ser baseada na repetição ou variação de temas - o 

improviso não resulta compulsoriamente em novas criações, ou em 

aprendizagem. Todavia, os elementos trabalhados no improviso podem ser 

aprendidos e passar posteriormente por variações ou repetições. Foi assinalado 

anteriormente, que o improviso pode fugir do padrão, criar novas formas de 
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aprendizagem, que posteriormente podem ser repetidas ou alteradas. A 

aprendizagem a partir da improvisação ocorre tanto com base nos erros como 

nos acertos e pode ocasionar novas formas e variações. 

• O erro pode ser considerado parte da improvisação - este pressuposto está 

relacionado com a necessidade do individuo assumir riscos e não temer os 

erros, pois eles fazem parte do processo de improvisação. Pelos dados 

recolhidos, identificou-se com frequência que os erros eram experimentados e 

discutidos pelo elementos do grupo, sendo essa discussão aberta a todos os 

elementos e contribuindo para afinação e melhoria do desempenho, fazendo 

parte da aprendizagem.  

• As pausas e o silêncio fazem parte do processo de improvisação - as pausas 

possibilitam a reflexão, a diminuição do stress e o pensar sobre os caminhos do 

improviso, de modo a evitar prejuízos futuros. A importância de uma pausa para 

pensar sobre o improviso realizado e seus prováveis resultados foi registada 

várias vezes durante as sessões de improvisação abrindo espaço à opinião de 

todos os elementos do grupo e à formulação de hipóteses e sugestões. 

• A improvisação exige diálogos contínuos - exemplos de momentos colectivos 

de improvisação, observados e registados em vídeo, denotam a importância da 

manutenção de diálogos contínuos para a coesão das realizações. Os diálogos 

contínuos auxiliaram a comunicação e a coesão do grupo e evitando a 

sobreposição de esforços.  

• A performance é essencial no ato de improvisação - a improvisação exige 

performance. No momento da improvisação, o individuo precisa saber utilizar 

os recursos e agir de maneira correcta, de forma resolver o problema e evitar 

prejuízos futuros. A performance exige preparação, experiência e aprendizagem 

prévia.  

Determinado grau de improvisação pode oferecer aos indivíduos o sentimento de 

autonomia e liberdade, conforme se observou pela análise dos dados desta pesquisa. As 

práticas de trabalho tornam-se mais estimulantes, quando o sujeito percebe que tem a 
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liberdade e possibilidade de exercer alguma influência sobre os factores determinantes 

do seu desempenho. Essa maneira de compreender as situações poderá influenciá-lo 

determinando a sua conduta e postura sobre a criação e a aquisição do conhecimento. 

Como grande parte dos estudos sobre improvisação se debruçam sobre a metáfora 

do jazz, pensa-se ser pertinente deixar aqui a sugestão para futuros estudos, a da criação 

de novas metáforas para a análise da improvisação e das aprendizagem que 

possibilitam realizar analogias a partir de elementos culturais e contextuais. Isto pode 

auxiliar a compreensão dos princípios da improvisação, da maneira como o improviso 

se articula com a aprendizagem e dos elementos requeridos por este processo. A 

criação de metáforas pode ampliar a capacidade de compreensão analítica e sugerir 

novos caminhos de pesquisa. Entre as possibilidades de metáforas da improvisação, 

estão a criação de novas formas de comunicação, improvisação e aprendizagem. 

8.5.2 Proposta de aplicação da improvisação ao ensino artístico com 
articulação Multidisciplinar.  

Deixam-se aqui algumas ideias base para proposta futura de aplicação prática da 

improvisação colectiva multidisciplinar ao ensino, formação e dinamização de práticas 

artísticas multidisciplinares. 

Para tal é do interesse o investimento futuro em acções de sensibilização de 

comunidades artísticas e educativas para a importância do uso da improvisação 

aplicada à construção de discursos artísticos e ou espaços pedagógicos abertos à 

improvisação. 

Algumas das características da improvisação artística poderiam ser apoiadas mais 

plenamente por espaços apropriados à sua produção. Propõe-se aqui um espaço de 

extrema flexibilidade, que possa atender a essa necessidade; ao mesmo tempo que seja 

susceptível de ser um espaço adequado para a maioria das apresentações artísticas nas 

suas diversas variantes. 

Entende-se assim ser importante a tomada de consciência, por parte de educadores, 

formadores ou artistas criadores, das diversas características benéficas que a prática de 

improvisação poderá ter na formação de artistas ou na criação de produtos inovadores. 
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Os resultados do estudo também reiteram a necessidade de recorrer a estratégias 

semelhantes às propostas formuladas pelos jogos de improvisação, para que se 

encontrem outros caminhos de construção e reconstrução de momentos agradáveis no 

decurso da educação, transpondo os elementos do óbvio e dando espaço ao processo 

criativo. A actuação dos participantes jogadores redimensiona a qualidade do trabalho e 

prefigura a invenção como estimulo ao processo criativo.  

A apropriação de estratégias de improvisação pode favorecer novas experiências de 

prazer, comunicação e interacção, por meio das quais os diferentes participantes 

possam explorar diversas formas a dimensões da realidade. A presença da sensação de 

bem estar advinda desse tipo de actividade pode gerar ressonâncias para além dos 

muros da escola e alterar valores e atitudes, transpondo-as para o universo real da 

criação artística e da partilha de experiências colectivas. 

Os projectos de improvisação interdisciplinar devem permitir a participação livre e a 

sessões de dinamização poderão ser conduzidas individualmente por um formador ou 

por um colectivo de artistas que irão compartilhar a suas ferramentas e propor 

dinâmicas nos campos da dança, música, teatro, poesia, literatura, artes visuais e outras 

artes.  

A dinamização das actividades de improvisação podem ser feitas através de 

workshops, seminários de curta duração ou formação complementar alargada 

complementar à formação de base nos campos artísticos já referidos. Entende-se, no 

entanto que os recursos da improvisação colectiva não devem ficar restritos apenas à 

formação mas também deve ser incentivada a sua prática na construção de discursos 

artísticos próprios construídos a partir da abertura à experimentação colectiva de novas 

experiências de criação. 



! 247!

 

8.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A presente investigação analisou os processos de improvisação possíveis nos vários 

domínios das artes, suas combinações, interligações interdisciplinares e 

multidisciplinares e ainda as suas articulações com a aprendizagem.  

O estudo efectuado alicerçou-se num estudo de caso junto ao grupo de teatro “Cena 

Múltipla” constituído por jovens dos 15 aos 18 anos. Para analisar os processos de 

improvisação considerando o contexto em que ela ocorre, procurou-se recorrer 

inicialmente à revisão teórica e análise de casos de artistas que a trabalham quer 

individualmente quer em grupo em paralelo à investigação prática em campo. 

Os resultados obtidos forneceram uma compreensão mais clara sobre: significado da 

improvisação, sua tipologia e sua função, características da improvisação, percepções 

sobre prós e contras do uso da improvisação, influências socioculturais, situações 

possíveis e situações menos recomendadas para a prática do improviso, articulação da 

improvisação entre várias expressões artísticas no sentido da partilha inter e 

multidisciplinar e a sua relação com os processos de aprendizagem.  

Na articulação da aprendizagem com a improvisação, constatou-se que o contexto de 

participação e a formação da identidade exercem influência sobre a escolha dos 

métodos de improvisação. Os resultados retirados evidenciaram que a improvisação é 

uma acção que não se limita exclusivamente à aprendizagem individual, mas abrange 

também a formação da identidade, a partir da participação e da socialização num 

contexto colectivo de criação e de trabalho cooperativo. 

Constatou-se também que a aprendizagem é fundamental para a improvisação, assim 

como a improvisação, durante e após a sua realização, pode levar à aprendizagem, por 

meio de avaliações contínuas, alterações, erros, acertos. A aprendizagem que ocorre 

antes e no momento da improvisação é contínua e não se restringe ao processo de 

improvisação. Ela não pode ser vista como uma pequena aprendizagem, mas como uma 

aprendizagem capaz de gerar novos conhecimentos, novas práticas e mudança de 

comportamento. 



!248!

A partir da articulação da improvisação com a aprendizagem, é possível a geração 

de novas descobertas, novos caminhos, novas lições, novas formas de resolução de 

problemas, conflitos, seja em direcção à composição ou se remeta à simples fruição do 

momento de improvisação. Dependendo do grau de importância do improviso 

realizado, ele pode ocasionar a construção de novos sentidos e significados, conforme 

constatado no presente trabalho, já que as improvisações observadas foram sendo 

criadas através da participação e discussão dos seus participantes tendo em conta os 

resultados que iam sendo progressivamente obtidos. 

A partir dos dados recolhidos, verifica-se que a improvisação, para além de actuar 

na resolução de problemas, pode também actuar na aprendizagem a partir da criação e 

da adaptação, podendo auxiliar na busca de caminhos alternativos para chegar a novas 

soluções para novos problemas e novas criações. 

Dos improvisos colectivos identificados, emergiram, como factores essenciais, a 

coesão do grupo, a comunicação e a aprendizagem que, gradualmente, se foi articulado 

com a evolução dos eventos improvisados que, por sua vez, geravam novos momentos 

de aprendizagem. Foram ressaltados factores como rapidez no fluxo de comunicação; 

ajustamento mútuo entre os participantes de forma a adaptar a informação global; 

realização de tarefas que não se focalizassem na finalidade específica da actividade; 

obtenção eficiente dos recursos necessários com o recurso à bricolage.  

Assim, este estudo procura também oferecer uma nova perspectiva para a 

visualização da improvisação, a partir da interacção dos membros participantes. 

Os resultados deste trabalho avançam na compreensão da articulação entre a 

improvisação e a aprendizagem. Partiu-se da metáfora da improvisação nas diversas 

expressões artísticas, da música ao teatro, passando pela improvisação nas artes visuais, 

da escrita poética e das expressões do corpo e da dança. 

Considera-se assim que este trabalho poderá auxiliar na configuração de um campo 

de pesquisa nos estudos artísticos tendo como foco o tema improvisação e sua 

articulação com aprendizagem, indo além do uso de metáforas e criando conceitos, 

tipologias e pressupostos, de modo a auxiliar na formação de uma teoria que possa ser 

aplicada à formação futura de professores que nas suas práticas possam contemplar, o 
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desenvolvimento de actividades pedagógicas com recurso à improvisação, individual 

ou colectiva, multidisciplinar ou interdisciplinar como meio de promover situações de 

aprendizagem diferentes e motivadoras que permitam projectos pedagógicos 

inovadores no campo do ensino artístico e sua articulação interdisciplinar.  

No trabalho de investigação considerou-se não só a importância da improvisação na 

formação artística institucional mas também a sua utilização em situações de 

aprendizagem menos formal extensível à partilha de experiências e intercâmbio de 

propostas vindas de grupo profissionais ou amadores no campo da actividade artística 

colectiva. 

Para a apresentação destas considerações finais foram considerados três aspectos da 

qual se entende ser importante fazer uma síntese final. 

• Numa primeira abordagem, como ocorre a improvisação nas diversas 

expressões artísticas e a sua articulação bi ou multidisciplinar – conceitos 

teóricos, informações históricas, análise de processos e investigação prática 

em campo.  

• Numa segunda análise procurou-se, a partir da observação prática, encontrar 

paralelos entre a recolha teórica e aplicação prática dos processos de 

improvisação. A escolha do grupo e o tipo de observação seleccionada 

ajudou à compreensão dos processos envolvidos e articulação dos mesmos 

ao trabalho de grupo. 

• Numa exposição mais avançada, apresenta-se um conjunto de considerações 

finais sobre as articulações entre a improvisação e os processos de 

aprendizagem encontradas tanto na revisão teóricas como durante a 

observação prática.  

• Por fim, são apresentadas algumas considerações sobre um terceiro objectivo 

específico desta investigação que é dirigido ao desenvolvimento futuro de 

pressupostos para aplicação dos estudos realizadas à formação de 

professores/formadores/dinamizadores/directores artísticos. Para tal, julga-se 

ser fundamental, sensibilizar as escolas, comunidades e grupos de artistas 
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para a importância do uso da improvisação em situações de aprendizagem, 

individual ou colectiva no sentido de promover e desenvolver novos 

processos de ensino/aprendizagens em direcção a novas premissas artísticas 

e de criação. 

Assim, procurou-se sistematizar alguns processos e elementos da improvisação 

colectiva a desenvolver com grupos mono e ou multidisciplinares que possam ser, 

futuramente, utilizados por formadores de diversas áreas artísticas ou para futuros 

criadores que desejem vincular a sua prática a uma base de desenvolvimento de 

criações sustentados no recurso à improvisação e à exploração da partilha 

interdisciplinar. 

Através da pesquisa realizada pretendeu-se efectuar uma abordagem aprofundada da 

improvisação no seu sentido mais amplo e abrangente, conveniente, por exemplo, para 

o trabalho de variação e desenvolvimento temático e à partilha de sensibilidades 

estéticas comuns às diversas expressões artísticas. 

Isso significa investigar os criadores envolvidos nos processos de improvisação 

trazendo para dentro do ambiente do desempenho artístico, as suas concepções, suas 

memórias gestuais e idiomáticas. Averiguar, igualmente, como se desenvolve o 

relacionamento entre estas diferentes expressões num ambiente de permuta de 

experiências e de construção colectiva do discurso artístico configurado num ambiente 

novo e pleno de virtualidades. 

Significa também verificar se, de fato, a livre improvisação se configura “enquanto 

possibilidade” para o desenvolvimento de uma pragmática aberta, nesta variação 

infinita em que os sistemas e as linguagens deixam de impor as suas gramáticas 

individuais e se rendem a um fazer fecundo, a um tempo em estado puro, não causal, 

não hierarquizado, não linear. 
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APÊNDICES 

 
DVD ROM 1 - Vídeos Cena Múltipla -Exemplos improvisação 

DVD ROM 2 - Vídeos Cena Múltipla – Montagem de sessões. 

DVD ROM 3 - Vídeos Cena Múltipla - Ensaios gerais 

 

Instruções de utilização: O DVD ROM inicia sozinho quando colocado no leitor de 
DVD. Se por acaso não o mesmo não iniciar sozinho abrir a aplicação do leitor de 
DVDs. No menu ficheiro clicar – abrir – procurar no DVD a pasta Vídeo_TS, clique 
abrir e DVD irá iniciar. 

Ao iniciar  DVD ROM surge um menu geral. Clique em cada uma da imagens para 
encontrar o vídeo exemplo. Para voltar ao menu principal clique na seta de retorno. 

 
Fig.69 – Menu do DVD ROM. Fonte própria. 
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ANEXO 1 - TEXTOS 

Poema de Arthur Ribaud versão original 

 

Le Bateau ivre 
 
Comme je descendais des Fleuves impassibles, 
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs : 
Des Peaux-rouges criards les avaient pris pour cibles, 
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. 
 
J'étais insoucieux de tous les équipages, 
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais. 
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages, 
Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. 
 
Dans les clapotements furieux des marées, 
Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, 
Je courus ! Et les Péninsules démarrées 
N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants. 
 
La tempête a béni mes éveils maritimes. 
Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots 
Qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, 
Dix nuits, sans regretter l'œil niais des falots ! 
 
Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sures, 
L'eau verte pénétra ma coque de sapin 
Et des taches de vins bleus et des vomissures 
Me lava, dispersant gouvernail et grappin. 
 
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème 
De la Mer, infusé d'astres, et lactescent, 
Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême 
Et ravie, un noyé pensif parfois descend ; 
 
Où, teignant tout à coup les bleuités, délires 
Et rythmes lents sous les rutilements du jour, 
Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, 
Fermentent les rousseurs amères de l'amour ! 
 
Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes 
Et les ressacs et les courants : je sais le soir, 
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L'Aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, 
Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ! 
 
J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques, 
Illuminant de longs figements violets, 
Pareils à des acteurs de drames très antiques 
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets ! 
 
J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, 
Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs, 
La circulation des sèves inouïes, 
Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs ! 
 
J'ai suivi, des mois pleins, pareille aux vacheries 
Hystériques, la houle à l'assaut des récifs, 
Sans songer que les pieds lumineux des Maries 
Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs ! 
 
J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides 
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux 
D'hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides 
Sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux ! 
 
J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses 
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan ! 
Des écroulements d'eaux au milieu des bonaces, 
Et des lointains vers les gouffres cataractant ! 
 
Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braises ! 
Échouages hideux au fond des golfes bruns 
Où les serpents géants dévorés des punaises 
Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums ! 
 
J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades 
Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. 
− Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades 
Et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. 
 
Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, 
La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux 
Montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes 
Et je restais, ainsi qu'une femme à genoux... 
 
Presque île, ballottant sur mes bords les querelles 
Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds. 
Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles 
Des noyés descendaient dormir, à reculons ! 
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Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, 
Jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseau, 
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses 
N'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau ; 
 
Libre, fumant, monté de brumes violettes, 
Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur 
Qui porte, confiture exquise aux bons poètes, 
Des lichens de soleil et des morves d'azur ; 
 
Qui courais, taché de lunules électriques, 
Planche folle, escorté des hippocampes noirs, 
Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques 
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs ; 
 
Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues 
Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais, 
Fileur éternel des immobilités bleues, 
Je regrette l'Europe aux anciens parapets ! 
 
J'ai vu des archipels sidéraux ! et des îles 
Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur : 
− Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t'exiles, 
Million d'oiseaux d'or, ô future Vigueur ? 
 
Mais, vrai, j'ai trop pleuré ! Les Aubes sont navrantes. 
Toute lune est atroce et tout soleil amer : 
L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. 
O que ma quille éclate ! O que j'aille à la mer ! 
 
Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache 
Noire et froide où vers le crépuscule embaumé 
Un enfant accroupi plein de tristesse, lâche 
Un bateau frêle comme un papillon de mai. 
 
Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames, 
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons, 
Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, 
Ni nager sous les yeux horribles des pontons. 
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O BARCO ÉBRIO 

Vindo eu a descer Rios impassíveis  
Deixei de me sentir guiado plos sirgadores:  
Garridos Peles-Vermelhas tinham-nos tomado por alvo,  
E pregado nus a postes coloridos. 

 

Era indiferente a qualquer equipagem,  
Carregador de trigos flamengos ou de algodões ingleses.  
Quando com os meus sirgadores acabou toda a gritaria  
Os Rios deixaram-me descer onde eu queria. 

 

No marulhar furioso das marés,  
Eu, noutro inverno, mais surdo do que os cérebros das crianças,  
Atirei-me! E as Penínsulas desamarradas  
Nunca sofreram tumultos tão triunfantes. 

 

A tempestade abençoou os meus acordares marítimos.  
Mais leve que uma rolha dancei sobre as ondas  
Também chamadas eternas baloiçadoras de vítimas,  
Dez noites, sem lamentar o olho tolo dos faróis! 
 
Mais doce do que pras crianças a polpa das maçãs ácidas,  
A água verde penetrou no meu casco de pinho  
E das manchas de vinhos azuis e do vomitado  
Me lavou, deitando fora leme e arpão. 
 
E desde ai, tenho-me banhado no Poema  
Do Mar, infuso de astros, e lactescente,  
Devorando os azuis verdes; onde, flutuante lívido  
E arrebatado, um afogado pensativo por vezes passa; 
 
Onde, tingindo de repente as azulências, delírios  
E ritmos lentos sob os fulgores do dia,  
Mais fortes do que o álcool, mais amplos que as nossas liras,  
Fermentam as sardas amargas do amor! 
 
Eu sei os céus rasgando-se em relâmpagos, e as trombas  
E as ressacas e as correntes; eu sei o fim do dia, 
A Aurora exaltada como um povo de pombas,  
E vi por vezes o que o homem julgou ver! 
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Eu vi o Sol rasante, manchado de horrores místicos, 
'Iluminando com longos filamentos roxos,  
Parecidos com actores de dramas muito antigos  
As ondas a enrolar ao longe a tremura das persianas! 
 
Eu sonhei com a noite verde de neves deslumbradas,  
Beijo subindo aos olhos dos mares com lentidão,  
A circulação das seivas inauditas,  
E o despertar amarelo e azul dos fósforos cantores! 
 
Eu segui, meses inteiros, parecidas com manadas  
Histéricas, as vagas imensas ao assalto dos recifes,  
Sem pensar que os pés luminosos das Marias  
Pudessem forçar o focinho dos Oceanos ofegantes. 
 
Eu choquei, sabem, com incríveis Floridas  
Misturando nas flores olhos de panteras com peles  
De homens! Arco-íris esticados como rédeas  
Sob o horizonte dos mares, a glaucas manadas! 
 
Eu vi fermentar os pântanos enormes, redes  
Onde apodrece nos juncos todo um Leviatão!  
Desabamentos de águas no meio das bonanças,  
E os longínquos nos abismos a cataratar! 
 
Glaciares, sóis de prata, ondas de nácar, céus de brasas!  
Encalhes hediondos no fundo dos golfos castanhos  
Onde as serpentes gigantes devoradas pelos percevejos  
Caem, das árvores torcidas, com perfumes negros! 
 
Eu teria querido mostrar às crianças aquelas douradas  
Do azul -da onda, aqueles peixes de ouro, aqueles peixes cantantes. 
 - Espumas de flores embalaram as minhas fugas desancoradas  
E ventos inefáveis deram-me asas por instantes. 
 
Por vezes, mártir cansado dos pólos e das zonas,  
O mar cujo pranto tornava doce o meu balanço  
Trazia até mim as suas flores de sombra com ventosas amarelas  
E leu ficava como uma mulher ajoelhada... 
 
Quase ilha, sacudindo nos meus bordos as querelas  
E excrementos de pássaros maldizentes com olhos louros.  
E navegava, quando através dos meus laços frágeis  
Afogados passavam às arrecuas, para dormir! 
 
Ora eu, barco perdido nos cabelos das angras  
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Atirado pelo furacão no éter sem aves,  
Eu, de que os Couraçados e os veleiros das Hansas  
Não teriam repescado a carcaça ébria de água; 
 
Livre, fumegando, montado por brumas roxas 
 Eu que furava o céu em brasa como um muro  
Que tem, marmelada deliciosa aos bons poetas,  
Líquenes de sol e mucos de azul; 
 
Que corria, manchado de lúnulas eléctricas,  
Prancha louca, escoltada por hipocampos negros,  
Quando os Julhos faziam desabar a golpes de matracas  
Os céus ultramarinos de bocarras ardentes 
 
Eu que tremia, sentindo gemer a cinquenta léguas  
O cio dos Behemotes e os densos Maelstroms,  
Tecedor eterno das imobilidades azuis,  
Tenho saudades da Europa dos antigos parapeitos! 
 
Eu vi arquipélagos siderais!, e ilhas  
Cujos céus delirantes estão abertos ao navegador: -  
Será nessas noites sem fundo que tu dormes e te exilas,  
Milhão de pássaros de oiro, ó uturo Vigor? 
 
Mas, é verdade, chorei demais! As Auroras são pungentes  
Qualquer lua é atroz e qualquer sol amargo:  
O amor acre inchou-me de torpores inebriantes.  
Oh que o meu casco rebente! Oh que eu Vá para o mar! 
 
Se eu desejo uma água da Europa, é o charco  
Negro e frio onde para o crepúsculo embalsamado  
Uma criança agachada cheia de tristezas, larga  
Um barco frágil como uma borboleta de Maio. 
 
Já não posso, banhado plos vossos langores, ó ondas,  
Tirar aos carregadores de algodão o seu rasto,  
Nem atravessar o orgulho das bandeiras e das chamas,  
Nem nadar sob o olhar horrível dos pontões. 
 
 
 
“O barco ébrio”, de Rimbaud, traduzido por Francis Seleck e João Pedro Mamede proposto 
para desenvolvimento das actividades de improvisação durante a construção do guião da 
peça “Vertigem” 
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Espectáculo “A ACELERAÇÃO DAS PARTÍCULAS”  

Ficha Técnica 

 
Teatro de feira, circo, tragédia clássica, comédia, drama? Uma galeria de 

personagens e figuras, movidas pelas palavras, pela força alucinógena, maravilhosa e 
salvadora das palavras. Um teatro tal como um sonho, um jogo quase infantil em 
sobressaltos permanentes. 

elenco | Alexandra Cabrita, Cátia Almeida, Daniel António, Pedro Pais, Pedro 
Russo, Maria Côrte-Real, Rebeca Duarte, Rita Freire, Sandra Matoso, Soraia dos 
Santos 

encenação | Francis Seleck figurinos | Catarina Pé Curto voz | Pedro d’Orey 
Apresentado no Auditório Fernando Lopes Graça | Fórum Romeu Correia - Almada 
Sábado 1 de Junho às 21h30 Domingo 2 de Junho às 17h00  

 

ANEXOS CONSTANTES DO DVD: 

Anexo 2 - Vídeos da revisão teórica, constantes do Índice de Vídeos 

Esta pasta contém os seguintes vídeos referenciados no texto da tese: 

VIDEO 1 - Cheek, Cris (2009). Performance. Fragmento. At &Now conference, 
Buffalo, NY, October 16th 2009.  

VÍDEO 2 - Coltrane, John (1965). Ascension - Jarden Crafar Free Jazz Recital parte 
1 de 2  

VÍDEO 3 - Antin, David, Regarding a door poem, 

VIDEO 4 - Benson, Steve e Raskin, Jon. Unfinished & perfectly still quartet no St 
Mark's Poetry Project 

VIDEO 5 - Gray, Spalding (1987). Swimming to Cambodia. Excerto do filme.  

VIDEO 6 - Gray, Spalding (1992). Monster In A Box. Monologo - performance ao 
vivo pelo autor. 

VIDEO 7 - Grange, Fabrice (2010). Alan Davie paints, documentário sobre a obra de 
Alan Davie produzido pela galeria Gimpel & Muller, Paris. 

VIDEO 7A - Namuth, Hans (1950). Jackson Pollock 51. Short Film Captures the 
Painter Creating Abstract Expressionist Art. 

VIDEO 8 - Antoni, Emile de (1972). Painters Painting: The New York Art Scene 
1940-1970.  



!268!

VIDEO 9 - Robertson, Richard (2012). Robert Rauschenberg on Erased the Kooning, 
1953. SFMOMA, 6 de Maio de 1999. 

VIDEO 10 - Rainer, Yvonne (1966). Hand-Movie, musica de Bjerga/Iversen. O fime 
foi descoberto em 2011. 

VIDEO 11 - Wigman, Mary (1929). La danse de la sorcière, Mary Wigman extracto 
1 

VIDEO 12 -Hexentanz (1929) Chor. Mary Wigman. Extrato 2 do fime em 35 mm 
Mary Wigman, Tanzt - Quatro solos de Mary Wigman Musica de Hanns 
Hasting e Meta MEntz. Cinémathèque de la Danse, Paris. 

VIDEO 13 - Nikolai-Louis (1955). Noumenom-mobile. Excerto da peça.  

VIDEO 14 - Nikolai-Louis (1982). Liturgies. Excerto da peça. 

VIDEO 15- KQED Spark (2009). Anna Halprin at 85 Story Theme: What Experience 
Teaches. SPARK – the arts project at KQED. 

VÍDEO 16_ Morris, Robert com Schneemann, Carolee (1964). Site. Excerpt from 
Site, a performance, at Stage 73, Surplus Dance Theater, New York, in 1964. 

VIDEO 17 - Paxton,Steve (1972) Contact Improvisation. Realizado na Jonh Weber 
Gallery New York City 1972, 

VÍDEO 18 - TREe (2009). The Theatre Research Ensemble. Performers que praticam 
arte baseada nos poderes de cura de comunidades colaborativas. 

VÍDEO 20 - Chopin Henri (1963). La Civilisation du Papier.  

VIDEO 21 - Cobbing, Bob (1988). Alphabet of fishes. Composição Texto-Som. 
Vozes: Bob Cobbing e Hugh Metcalfe 

VIDEO 22 - Cobbing, Bob (1988). Worm. Composição Texto-Som. Vozes: Bob 
Cobbing e Hugh Metcalfe. 

VIDEO 23 - Chopin, Henri (1974). Chercher. Henri Chopin interpreta l'audiopoema 
Chercher, dalla rivista 3ViT e rn.1.  

VIDEO 24 - Young, La Monte (1960). Poem for Chairs, Tables, Benches, etc. 
Performance @ Liceo Gullace Talotta - Roma conducted by Walter 
Cianciusi (2011). 

VIDEO 25 - Young, La Monte. Piano Recital 5 - X for Henry Flynt. performance e 
recital de piano realizada por Andy Ingamells e Jessica Cooper. Abril de 
2011 na Arena Foyer, do Conservatório de Birmingham, UK.  

VIDEO 26 - Neuhaus, Max (2002). Sound Art In Times square.  
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VIDEO 27 - Snow, Michael (1964). New York Eye and Ear Control. Musica por 
Albert Ayler, Don Cherry, Roswell Rudd, John Tchicai, Gary Peacock and 
Sunny Murray gravado em Julho de 1964. 

VIDEO 28 - Snow, Michael (1969). Back and Forth. Filme com com 52 minutos 
realizado no canada. 

VIDEO 29 - Gidal, Peter (1973). Room Film. Excerto do filme, 55 minutos, mudo a 
cores. 

VIDEO 30 - Gidal, Peter (1969). Clouds. Filme de 10 minutos, mudo, preto e branco 

VIDEO 31 - Paxton, Steve (1967). Satisfying Lover. Performance realizada no Centre 
Pompidou Paris. em Dezembro de 2011.  

VIDEO 32 - Open Theatre (1968/69). The Serpent Parte II. Peça de teatro dirigida 
por Joseph Chaikin, escrita por Jean Claude Van Itallie. 

VIDEO 33 - Open Theatre (1968/69). The Serpent, parte III. Peça de teatro dirigida 
por Joseph Chaikin, escrita por Jean Claude Van Itallie. 

VIDEO 34 - Brook, Peter (1991). La tempête. Peça apresentada no festival d'Avignon,  

VIDEO 35 -The Living Theatre (1963). The Brig, Introdução. Peça de teatro 
produzida por Kenneth H. Brown, primeira apresentação em 1963. 

Anexo 3 – Textos integrais referidos no texto da tese.  

Anexo 4 – Quadros apresentados em formato imagem HD em tamanho real 

Anexo 5 – Gravações sonoras apresentadas nas referencias ficheiros em mp3. 

REFERÊNCIAS DAS GRAVAÇÕES SONORAS EM MP3 APRESENTADAS EM 
ANEXO 

Barrett, Lloyd; Darklord, Lucas; O'Kneel, Buttress; O'Neill; Shannon, RueRik. Grupo, 
Alias Frequencies (2007). Radio Metamix. Ficheiro mp3 retirado de álbum de 
compilações de músicas 

The Avangard Project A Song to the Avant Garde. Ficheiro Mp3.  

Bob Cobbin, Birdyak e Metcalfe Hugh (1988). Alphabet of Fiches, ficheiro Mp3. © 
The Artist(s) 2006, UbuWeb (ubu.com).  

Anexo 6 – Imagens das figuras referidas no texto da revisão teórica 
apresentadas em tamanho real. 

Nota: Cada anexo encontra-se dentro de uma pasta digital. Abrir a pasta anexo aonde se 
encontram as referidas pastas de anexos. 
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