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Pelas dimensões de espaço e tempo modificadas na contemporaneidade, surge um modo de pensar 

em Dramaturgia da Improvisação Cênica em tempo presente, que também se configura nesta nova 

realidade do mundo. Uma mobilização do pensamento que promove reflexões, questionamentos, 

adequações e novas posições quanto ao nosso modo de ser e estar no mundo e, consequentemente, 

de criação na arte. A complexidade e as transformações contínuas destes princípios reelaboram os 

campos de atuação do sujeito e, tornam urgente e prazeroso também investigar e questionar como 

ocorre a construção da cena no tempo presente da criação. Como o improvisador, sujeito deste 

momento de transformação, age cenicamente diante das diferentes percepções da realidade? 

Assim, essa circunstância processual de modificação no mundo da era digital, mobilizado pelas 

crescentes descobertas – desde os meados do século XX – nas áreas das Ciências Cognitivas, da 

Biologia, da Química e da Física, funciona como motivação, impulso e suporte teórico para o 

entendimento e experimentação desta proposta de organização cênica. 

 

Minhas perguntas iniciais são referentes à Dança, mas procuro por respostas, ainda que 

provisórias, nas diversas linguagens em que se opera a Improvisação Cênica em tempo presente: 

Teatro, Música, Artes Visuais, Cinema, Vídeo. As questões surgem e se articulam no e pelo corpo 

do improvisador no momento da escolha, na ação de improvisar na cena. No entanto, ao 

improvisar – como improvisadora ou como diretora de uma companhia de Improvisação, a 

Companhia Ormeo (Cia. Ormeo) –, não estou somente preocupada com os estados do corpo 

abordados, com as escolhas do improvisador, com a percepção do grupo quanto ao espaço e tempo 

criados ou com todos os possíveis e surpreendentes embates que surjam no tempo presente da 

cena. Tenho interesse e persigo a ideia de se pensar dramaturgicamente na Improvisação, ou seja, 

que ao improvisar sejamos capazes de trabalhar coletivamente por uma lógica estética comum que 

possibilite a arquitetura dramatúrgica em tempo presente. Compreendo, que a Dramaturgia da 

Improvisação possa ter seu pensamento organizado, por analogia, ao processo de edição de 

imagens em uma Timeline. Desta forma, é importante abordar claramente as ideias de 

Improvisação, Dramaturgia, Timeline e tempo presente, sobre a quais minha pesquisa se dedica. 
 
 
A Improvisação se apresenta sob vários entendimentos para fins cênicos. Pode ser utilizada como 

ferramenta de criação, ou seja, funcionando como parte de experimentação, para que ao final 

escolha-se algo a ser “fixado” na obra em construção, como nas inúmeras criações da genial 

coreógrafa alemã Pina Bausch (1940-2009). Pode surgir como um modo de agir dentro de 

propósitos cênicos específicos, que funcionem como metáforas corporais e que consigam construir 



significados de acordo com o sentido esperado, como é o caso do chamado “Processo de 

Propósitos” (SANTANA, 2006, p. 152), de improvisar a partir de objetivos claros dados a priori, 

idealizado pela coreógrafa e pesquisadora em arte e tecnologia Ivani Santana e aplicado em seu 

grupo de pesquisa Poéticas Tecnológicas. E, ainda, assemelhando-se ao modo aqui tratado – como 

linguagem cênica, modo de se comunicar em cena – no trabalho das improvisadoras brasileiras 

Tica Lemos, Dudude Hermann, da Cia. Nova Dança 4, bem como dos americanos Steve Paxton, 

Lisa Nelson e Katie Duck. As variadas aplicações e desdobramentos da Improvisação, tanto em 

processos cênicos quanto na formação do artista, ou ainda para fins terapêuticos, surgem de modo 

criativo, atendendo às diversas demandas e necessidades de campos e objetivos distintos. 

 

A definição de Improvisação é aqui considerada como criação de uma performance no momento 

em que ela ocorre. É importante distinguir o uso da palavra performance – aqui como ação cênica, 

acontecimento ou algo que se cria em Improvisação em tempo presente – de Performance 

(Performance Arts – Arte da Performance) – o movimento da década de 1970, no Brasil e exterior. 

O que se carrega do movimento, como descrito acima pelo uso da palavra performance, são 

algumas características como o tempo presente da ação e a complexidade de interações de 

linguagens, e não o contexto político e social da expressão.   

 

Assim, a performance acontece pelas ações cênicas realizadas no instante presente, pautada nas 

descobertas individuais e coletivas em interação: aberta às incertezas, perturbações, instabilidades 

e acasos. (MORIN, 2007, p.45) Corpos e ambientes (luz/texto/objetos/música/outro corpo/imagem 

em vídeo gerada, projetada e editada) que, através da Improvisação, contaminam e são 

contaminados e, nestas relações, estabelecem uma trama cênica a qual considero como a 

Dramaturgia da obra.  

 

Desta maneira, a Dramaturgia da Improvisação é a construção de uma obra a partir da proposição 

de um material poético previamente investigado, que busca na cena engendrar uma concepção 

própria, comunicante, através das inter-relações do corpo com o ambiente ao lidar com a 

elaboração do tempo, do espaço e da temática da obra. 

 

A pesquisa em Improvisação Cênica que realizo está pautada em uma preparação corporal regida 

pela contínua prática do Contato-Improvisação, pelos estudos somáticos em Ideokinesis 

(investigação de imagens corporais para a criação do movimento), Respiração Sokushin (técnica 

respiratória adaptada para o Aikidô), investigação da composição espacial e temporal através de 



jogos teatrais e de composição, e na pesquisa de um Compêndio. Este último, aqui considerado 

como modos e conteúdos de investigações pessoais adotado por cada improvisador, que 

constantemente produz e atualiza informações geradas pelos estudos de corpo, de texto, dos jogos 

e pelas discussões teóricas articuladas na experiência do improvisar cotidiano da obra.  

 

Em 2005, quando foi criado o Cineport – Festival e Cinema de Países de Língua Portuguesa –, 

pela Fundação Cultural Ormeo Junqueira Botelho (Cataguases, Minas Gerais), se estabelece uma 

conexão da pesquisa em Improvisação Cênica com o audiovisual. O encontro com o Cinema foi 

responsável pelo estímulo à montagens cênicas com foco na relação Dança e Cinema. 

Posteriormente, a partir do encontro com a pesquisadora Ivani Santana, da Universidade Federal 

da Bahia, e da participação em seu grupo de pesquisa Poéticas Tecnológicas, a linguagem do 

Vídeo começa a também permear meu modo de compreender a Improvisação. De maneira mais 

específica e organizada, passa a provocar meu pensamento acerca de uma Dramaturgia da 

Improvisação conectada com o modo de organizar as imagens videográficas em uma Timeline. 

Pelos entrelaces entre Dança, Teatro, Improvisação, Cinema e Vídeo, se estruturará nossa 

discussão, portanto, conversa que se estabelece nesses diálogos múltiplos. 

 

Para demonstrar a analogia com a Timeline, sugere-se compreender que a organização das 

imagens cênicas no espaço e tempo acontece por camadas de informações na linha de tempo 

(timeline) da criação da obra, funcionando, metaforicamente, como em uma Timeline do Vídeo. 

Uma articulação que se demonstra, tanto pela sintaxe (a forma de organização das cenas/imagens) 

quanto pela semântica (o sentido que as cenas/imagens trazem) pela construção narrativa no 

Vídeo.   

 

O pesquisador em audiovisual Arlindo Machado (2008) nos mostra que o Vídeo se apresenta 

como o lugar da fragmentação, do desequilíbrio, da edição, da velocidade, da ausência do 

figurativo, da heterogeneidade da estrutura do espaço e do tempo. Estas possibilidades abertas, 

que se apresentam à edição em uma Timeline, são por onde o pensamento da Improvisação em 

tempo presente se estrutura. (MACHADO, 2008, p.5) 

 

Uma vez que a composição da obra se apresenta por complexidades organizativas, a sua função 

comunicacional se mostra de maneira coerente a esta organização, ou seja, também na 

complexidade de camadas de informações. Esta complexidade de composições organizadas entre 



formas e informações são abertas e elaboradas, de maneira diversa, a cada performance realizada. 

Nenhuma performance é igual a outra. 

É importante esclarecer que, na Timeline, todo material gravado (salvo exceções de captura e 

edição de imagens ao vivo, como é o caso dos Video Jockeys – Vj’s, editores de imagens em 

tempo presente – da televisão com transmissão ao vivo através da operação do Switcher ou em 

circuito fechado de câmeras em uma instalação) será posteriormente cortado, corrigido, acertado, 

organizado e determinado para se tornar um produto final. Mesmo que no processo de captura de 

imagens o acaso e a aleatoriedade sejam utilizados e bem-vindos, na Timeline tudo o que for acaso 

e improviso vira resultado fixo e imutável, como em qualquer filme ou vídeo finalizado.  

 

Enquanto que no Cinema e no Vídeo o material é primeiro finalizado na Timeline para depois ser 

mostrado ao público, na Improvisação Cênica em discussão o material é organizado e finalizado 

enquanto é construído em tempo presente. O que se deve enfatizar é que o pensamento da 

Improvisação aqui demonstrado, tem interesse no efeito de combinar as várias camadas de tempo 

e espaço que os programas de edição – as Timelines – de vídeo permitem durante o processo de 

edição, ou seja, quando as escolhas ainda estão abertas. A ação do editor de imagens funciona 

como metáfora da ação dos improvisadores na cena em tempo presente. Este é o ponto de 

confluência da Dramaturgia da Improvisação e a Timeline audiovisual: a montagem de uma 

dramaturgia.   

 

As imagens na cena, como sistemas abertos, configuram uma Dramaturgia da Improvisação 

também aberta na sua organização – quanto à forma e ao conteúdo – em tempo presente.  A ideia 

de abertura está nas questões propostas pelo jogo de tempo e espaço: quando, onde, como e por 

que a cena se constrói, como também, sobre a permeabilidade das ações entre os improvisadores. 

É uma organização que se dá sem acordos prévios de uma composição, sem a criação de um 

sentido único e linear da obra, mas pelas camadas de informações a serem articuladas no ato da 

performance, tanto pelo improvisador quanto pelo fruidor1. 

 

                                                
1 Termo adotado aqui como referente ao espectador. Entende-se que, neste estudo, pela perspectiva das Improvisações 

cênicas como obras abertas, estas não funcionam apenas pela contemplação passiva do espectador, mas são obras a 
serem completadas devido à indeterminação dos resultados. Desta maneira, o espectador passa a ser fruidor da obra. 
O público se torna agente e o espectador, um fruidor. É ele que, a partir de suas vivências, vai dialogar com obra e, 
dessa relação, tirar sua própria experiência. 



É importante distinguir duas ideias de tempo que também se caracterizam de maneira diferenciada 

no Vídeo ou na Improvisação: tempo real e tempo presente. Machado (2011)2 diz que o tempo real 

é o tempo dramatúrgico que coincide com o tempo no qual o espectador assiste a algo. É um 

tempo real porque o tempo em que o filme acontece coincide com o tempo gasto para assisti-lo. 

Como exemplo, tem-se o filme Arca Russa (Russkiy Kovtcheg), lançado na Rússia em 2002, 

dirigido por Aleksandr Sokurov, cuja história se passa sem elipses, durante o mesmo tempo em 

que dura a sua projeção. Neste caso, existe tempo real, e não tempo presente, pois o filme não está 

sendo visto ao vivo.  

 

O tempo presente é somente possível às artes performáticas (teatro, dança, ópera, concertos e 

shows ao vivo). Em tempo presente, não há “erro” propriamente (diferente da edição do cinema e 

do vídeo, que os elimina na fase prévia à exibição), mas sim, aleatoriedade, probabilidades e 

acaso. Nada pode ser descartado em tempo presente, uma vez que já ocorreu, e ocorreu diante da 

plateia. Esta distinção entre tempo real e tempo presente é necessária para mostrar como estes 

termos – utilizados como similares no uso cotidiano – não têm aqui o mesmo enfoque. O tempo 

presente é adotado, então, como o tempo ao vivo da ação criativa na Improvisação Cênica. 

 

Partindo de uma descrição detalhada dos termos, vamos a Bausch. Pina Bausch, nome artístico de 

Philippine Bausch (1940-2009) apresenta suas obras pautadas na interdisciplinaridade de 

linguagens – como também seu professor e mestre do expressionismo Kurt Jooss conectando 

dança e teatro. Segundo a coreógrafa e diretora teatral Solange Caldeira (2009, p.27): 
O efeito de suas ideias no tecido artístico da dança e também do teatro foi fundar um novo 
processo de construção dramática, um híbrido das linguagens da dança, do teatro, das artes 
plásticas e do cinema. Através de um discurso poético fragmentado e repleto de imagens 
oníricas, Pina Bausch induz o expectador a uma leitura pessoal da realidade focalizada, 
realidade esta que passa a ser uma “recriação” e não uma “interpretação” de modos 
comportamentais conhecidos. O que de mais sério ela fez foi requalificar o que se entendia, 
até então, por expressividade. Pina Bausch construiu a dramaturgia do expressionismo via 
dança. 

 

Pina Bausch, junto a outros artistas de sua geração, reexplorou a Dança expressionista 

(Ausdrucktanz), um legado dos anos de 1920, através dos grandes coreógrafos expressionistas 

Rudolf Laban, Mary Wigmann e Kurt Jooss. A coreógrafa não gostava de explicar seus processos 

de trabalho em palavras. Bausch inventa uma modalidade de Dramaturgia, cria novas “formas-

conteúdos” quando trabalha com a interação dos elementos constitutivos do Teatro e da Dança. 

                                                
2 As citações de Arlindo Machado utilizadas com data de 2011 foram obtidas através de comunicação pessoal com o 

autor. 



Funda uma Dramaturgia corporal, “dramaturgia escrita e inscrita nos movimentos dos atores-

bailarinos, também co-autores” (CALDEIRA, 2009, p.27). 

 

A relação apresentada da Dramaturgia da Improvisação Cênica com a linguagem do audiovisual, 

através da analogia da Timeline , é interessante e esclarecedora que Caldeira faz da ligação do 

Cinema com a Dança-Teatro de Pina Bausch, e que será tratado com enfoque na narrativa. 

 

É necessário destacar que narrativa é entendida aqui como aquilo que é contado por textos 

variados, oriundos das diversas linguagens em interação: textos ou narrativas do corpo, textos ou 

narrativas da iluminação, textos ou narrativas verbais em termos de textos falados, escritos ou 

gravados, entre outros exemplos. A pesquisadora diz: 
Todo espectador é capaz de perceber, identificar e reconstruir, por inteiro, a imagem que se 
apresenta fragmentada na tela, um big close é hoje tão natural quanto qualquer figura que 
aparece inteira na tela. Posso dizer que é natural apenas no cinema, pois essa não é uma 
experiência que as pessoas possam ter sem contar com os aparatos de captação e 
tratamento de imagem - câmera, lentes, gravadores, editores. A linguagem cinematográfica 
é o resultado de um processo de elaboração que envolveu muitas escolhas e precisou de 
certo tempo para tornar-se a linguagem global que é hoje. Jean-Claude Carrière (1995) 
conta que, no início do cinema, para que expectadores entendessem a narrativa, havia a 
figura do explicador, uma pessoa que, postada ao lado da tela, ia fazendo a relação entre as 
imagens e contando a história (CALDEIRA, 2009, p.69). 
 

É curioso pensar que, no passado, a fragmentação no cinema devia ser “traduzida” a fim de ligar 

as imagens e trazer significado. É justamente a fragmentação, como substrato, que foi usada por 

Bausch, Cunningham, Cage e, na sequência, pelos artistas que os sucederam até a 

contemporaneidade, como a abertura necessária e emergente para geração de significados. Hoghe 

e Weiss (1989) colocam que o que nasce de forma forte e extraordinária em Bausch reverbera na 

construção de novos modos de ver e de ser do fruidor, uma modificação quase implacável e 

comenta: 
No teatro de Pina Bausch a pessoa pode experimentar muitos modos de olhar, sempre 
atenta ao modo subjetivo que cada pessoa tem de assistir às relações e situações humanas 
[…] Há muitos modos de ver algo dentro de si mesmo como também dentro dos outros 
(HOGHE; WEISS, 1989, p.32). 

 

Mesmo que por princípios distintos e objetivos variados, os artistas citados acima estavam 

interessados de forma comum na multiplicidade, na interação, na bifurcação, na complexidade 

com os espaços e tempos criados por estes contextos mais contemporâneos, recheados de 

assuntos, movimentos e pensamentos fragmentados a serem completados no ato da cena.  

 



Interessante articular Bausch ao nos fazer experienciar muitos modos de olhar à reflexão do 

professor e diretor teatral, Jean Pierre Ryngaert (1998), no parágrafo final de seu texto “Os 

avatares da narrativa”, em que diz:  
O panorama teatral foi, então, abalado por experimentos com a narrativa que levaram o 
leitor aos limites de um território do qual não é possível sair sem bússola. Sem dúvida, 
temos hoje a sensação de que não se pode prescindir do enredo. Mas será que podemos 
voltar exclusivamente a narrativa prescritas e fechadas que reduzissem nossa parte de 
invenção e imaginação, já que nosso prazer se exerce também nos interstícios do enredo, 
no íntimo trabalho da recomposição e, por que não, dos mergulhos nos vazios? 
(RYNGAERT, 1998, p. 103) 

 

O processo dramatúrgico de Bausch parte e promove estes “mergulhos nos vazios”, no qual os 

significados são dispostos de maneira aberta, espaços deixados para respostas possíveis ou 

questionamentos insolúveis. Bausch dialoga abertamente e assim cria uma estética própria, ao 

mesmo tempo em que deixa impresso na obra aquilo que surge de cada pessoa que nela atua.  

 

Os atores-bailarinos de Bausch passam por processos de investigação de seus modos de pensar, de 

suas memórias e de suas reflexões através de propostas improvisacionais onde perguntas e 

respostas são efetuadas pela coreógrafa e respondidas nas inúmeras e variadas improvisações 

realizadas por eles, individual ou coletivamente. Posteriormente, este material é selecionado e 

organizado através de parâmetros lógico-operativos de Pina Bausch. 

 

A seguir, cenas de variados espetáculos de Bausch  são apresentados – a organização após a 

experimentação por meio de processos de criação em improvisação (Figura 3 a 12): 

                                
Figura 3 

           Viktor (1986)  

   
  Figura 4                            Figura 5                       Figura 6 

                        Aqua (2001)                                                        Mazurca fogo (1998)                                               Nelken (1982) 



                 
                       Figura 7               Figura 8                                        Figura 9 

                                   Aqua (2001)                              Mazurca fogo (1998)                      Nefés (2003) 
 

        
Figura 10                  Figura 11    Figura 12 

                         Nelken (1982)                                  Aqua (2001)                                                   Mazurca fogo (1998) 
 

Na investigação da Improvisação Cênica existem procedimentos que também buscam estimular a 

manifestação pessoal de ideias, pensamentos, pesquisas, interesses íntimos e memórias 

escondidas, algo real ou imaginado pelos seus improvisadores, o que aproxima à ideia de Bausch. 

Alinhada a estes processos de provocação investigativa está a proposta de autonomia: o 

improvisador deve estar neste estado de provocação improvisacional, de investigação pessoal 

sobre a temática abordada, não só durante os treinamentos que mapeiam a obra, mas durante toda 

a descoberta também na cena. 

 

São eles, os improvisadores, que decidem sobre esta organização no momento de ação. Improvisar 

em tempo presente na cena também funciona como exercício de convivência, confiança, 

responsabilidade e generosidade. Esta experiência tem a função de manter os instintos aguçados 

para lidar com as instabilidades e incertezas na cena como na própria vida, correndo o risco de 

passar por instantes de não compreensão da lógica estabelecida – de não ser compreendido ou de 

não se fazer compreender. As ações na cena são, a cada instante, capazes de mobilizar novas 

decisões necessárias para o desenvolvimento continuado de uma organização lógica operativa 

também em tempo presente. A Improvisação entendida como jogo precisa deste risco para 

sobreviver. 

 



A diversidade de compreensões acerca da Dramaturgia caminha através dos tempos e dos 

contextos de cada época de desenvolvimento das artes. Corradini (2010) mostra na 

contemporaneidade: 
A existência de múltiplas concepções dramatúrgicas na atualidade parece resultar da 
constante busca pela sistematização, pautada em diferentes modos organizativos dos 
elementos que compõem uma dada estrutura dramatúrgica. [...] Não obstante, mais e mais 
se afinam os vínculos e entrelaçam-se os campos teóricos e artísticos que sustentam cada 
proposição dramatúrgica, sendo que é em cada processo dramatúrgico que se definem os 
princípios, as regras, bem como os elementos compositivos da dramaturgia. Acrescenta-se 
a isso, o desejo de experienciar, de afetar e ser afetado, e de ressignificar continuamente 
as coisas e os acontecimentos da vida, aliado, sobretudo à necessidade de sobrevivência. 
Nestas condições, instala-se um panorama dramatúrgico comumente associado a um 
terreno movediço, dado à instabilidade resultante da existência de diferentes lógicas 
operativas configuradoras das mais diversas dramaturgias (CORRADINI, 2010, p.55). 

 

Em uma Improvisação Cênica a origem do conflito, por exemplo, está na multiplicidade de 

organizações, nas provocações, nas instabilidades geradas pelos embates que surgem entre corpo e 

ambiente no percurso da cena. O conflito pode se apresentar de diversas maneiras: pode estar entre 

mover-se e estar parado; em decidir estar parado e jogar com um novo conflito que isto pode 

causar no sentido de tensão cênica; estando cinco minutos em silêncio e pausa. Pode ainda se 

apresentar quando o improvisador sai do silêncio para dizer um texto e, de repente, por uma 

decisão ao acaso do iluminador acontecem interferências da luz. A partir desta interação de 

elementos que surgiram ao acaso (deixar o silêncio, entrada de texto, interferência da iluminação), 

novos desdobramentos são possíveis, como por exemplo: acender e apagar as luzes em diferentes 

tempos e pontos do palco pode provocar novas escolhas sobre como dizer o texto, sobre calar ou 

continuar, jogar com os tempos entre luzes acesas e blackouts etc. Saber transitar entre conflitos e 

escolhas é primordial para o enfrentamento do ato de improvisar. 

 

Como lidar com esta complexidade que se apresenta na cena ao mesmo tempo em que você e 

outros corpos a constroem? O desenvolvimento de uma percepção ampliada, com diversos pontos 

de vista, percepcionados interna e externamente possibilita uma visão complexa de possíveis 

escolhas a serem realizadas e, também, uma percepção que surge da memória atualizada deste 

percurso até a realização da escolha, para que outro “frame” (outro pedaço desta imagem cênica 

de uma série de movimentos) possa, se desejado, ser restabelecido ao longo da performance.  

Em uma obra onde previamente se experimenta possibilidades e que a organização surja também a 

priori, dada por um diretor, a Dramaturgia surge em decorrência do modo de fazer e não pelo 

modo de fazer. O diretor propõe experimentações que depois irá selecionar e, a seu modo, 

organizar como obra, criando sua Dramaturgia, como é o caso de Pina Bausch. A ação de 



selecionar é posterior a de se experimentar possibilidades. O que se propõe aqui é pensar que, 

quando se fala em Dramaturgia da Improvisação Cênica, da construção da performance em 

Improvisação, quer dizer que, ao mesmo tempo em que se experimenta (cria), existe a seleção e 

organização que se configura no feito. Esse modo de experimentar se apresenta também como o 

modo de fazer na cena, de lidar com os embates entre corpo e ambiente e com a geração de 

significados no momento presente. Os improvisadores encontram nas relações estabelecidas na 

cena, “montadas” ao longo da execução e construção da obra, um modo de fazer que seja o 

próprio feito: a sua Dramaturgia. 

 

Os treinamentos em Improvisação Cênica, para se criar e organizar uma obra em tempo presente, 

buscam garantir a Dramaturgia, mesmo que esta garantia obedeça a um gradiente sempre variável 

de complexidade de organização. Pode-se comprovar, neste tipo de abordagem, obras que atingem 

grande complexidade, determinando uma Dramaturgia também mais complexa pelo nível alto de 

conexões estabelecidas entre as camadas semióticas que são produzidas no ato da cena. Em outros 

momentos, as conexões podem não ser tão articuladas e, então, a Dramaturgia se estabelece de 

maneira mais simplificada; em um caso extremo, pode parecer nem existir. Novo risco que se 

corre em trabalhar com esta proposta. Nesta construção, entre uma escolha e outra, existem 

percursos e pontos de ligação que margeiam as decisões todo o tempo. A capacidade de construir 

estas pontes entre escolhas em tempo presente é também um treinamento, não para escolher 

melhor, mas para trabalhar um estado de corpo capaz de agir na elaboração cênica de uma escolha, 

ao mesmo tempo em que tenha a atenção nas novas possibilidades que este percurso em 

movimento pode suscitar. 

 

O trabalho de Bausch, na arquitetura de suas obras, no trabalho minucioso de montagem, na 

colagem daquilo que surge das improvisações/criações de seus atores-bailarinos, figura como um 

exemplo sublime de organização dramatúrgica almejada ao criar improvisando cenicamente. 

Estudar como Bausch decide sobre o corpo, o tempo, o espaço na cena, assim como se estuda 

filmes e vídeos para compreender arquiteturas de organização de montagens audiovisuais, é o 

caminho possível para a construção da prática de um pensamento dramatúrgico da Improvisação. 

 

Mesmo que a configuração ocorra em tempo presente, de maneira diferente dos exemplos dados, o 

que interessa é saber como as decisões operam, as escolhas dramatúrgicas se efetuam. Não para 

buscar uma similaridade ao “produto”, mas exercitar a competência de um “editor” – como faz 

Bausch, Cunningham ou um editor no audiovisual. Da mesma forma que o editor compõe sua 



Timeline, o improvisador desenvolve competências para editar ou montar as imagens/ações 

cênicas em tempo presente, sua Dramaturgia. 

 

A pesquisadora Rosa Hercoles (2005) em sua tese de Doutorado sobre dramaturgia, escreve quatro 

cartas endereçadas a Aristóteles, Noverre, Fokine e Baush. Quando está para finalizar a carta 

escrita a Bausch, elucida caminhos para se pensar dramaturgicamente: 
Não sei se você concordaria comigo, mas proponho que entender a dramaturgia de uma 
peça coreográfica implica na identificação de que tipo de pensamento está sendo 
implementado tanto no corpo quanto no ambiente cênico, observando-se quais as relações 
que foram estabelecidas entre seus materiais constitutivos. Entendo que, em sua obra, esta 
construção se dá pela não-linearidade dos fatos, pelo cruzamento de diferentes domínios 
estéticos para reposicionar suas materialidades em tempos e espaços distintos. Uma 
dramaturgia que sobrepõe, contrapõe, associa, distorce e redimensiona as relações de 
corpo e lugar, criando uma textura cênica que projeta realidades paralelas (HERCOLES, 
2005, p.11). 

 

Assim, articulando com a Dramaturgia em estudo: definidos os “materiais constitutivos” da obra 

existirão ignições na cena, algo que venha a provocar uma decisão: escolher por uma coisa e não 

outra enquanto se cria. O jogo não cessa, a não ser que se decida: agora é o fim desta performance 

neste dia. Essa organização elaborada pela multiplicidade de camadas de escolhas que – geram e 

são geradas pelas variadas ações no tempo e no espaço da cena – criam tal Dramaturgia. 

 

Sendo assim, o pensamento de Dramaturgia da Improvisação nasce deste lugar da cena como 

processo, como experiência de construção no momento presente. A professora e pesquisadora 

Cleise Mendes (2014) aponta para este lugar quando coloca que novas e interessantes experiências 

de dramaturgia surgiram no século XX, como: 
a colagem, a criação coletiva, e, sobretudo, a de construir a ação diretamente, a partir de 
exercícios de improvisação, do trabalho dos atores, e não mais a partir de um texto 
previamente escrito para este fim. Podemos, pois, hoje compreender a dramaturgia ou a 
construção da ação tanto no sentido tradicional de um texto que preexiste à encenação 
quanto no de um texto ou roteiro que nasce da ou com a encenação.(MENDES, 2014, p.1) 

 

Também, no dossiê Dança e Dramaturgia da revista belga Nouvelles de Danse, publicado em 

1997, com textos de Van Kerkhove, Adolphe Schulman e Dauzou, entre outros, são apresentados 

diferentes olhares e discussões acerca da questão dramatúrgica. Destaca-se aqui o depoimento 

pessoal de Marianne Van Kerkhove, que trabalhou, sobretudo, como dramaturga de teatro e que, 

posteriormente, entre 1985 e 1990, colaborou com cinco produções consecutivas da coreógrafa 

belga Anne Teresa de Keersmaeker, diretora da Company Rosas. Neste dossiê, Kerkhove diz que 

o tipo de dramaturgia com a qual ela se sente conectada, e que tenta aplicar tanto no teatro como 

na dança, apresenta um caráter de processo. A dramaturga complementa: 



A dramaturgia tem sempre algo a ver com estruturas: trata-se de “controlar” o todo, de 
“pesar” a importância das partes, de trabalhar com a tensão entre a parte e o todo, de 
desenvolver a relação entre os atores, bailarinos; entre os volumes, as disposições no 
espaço, os ritmos, as escolhas dos momentos, os métodos, etc. Resumidamente: trata-se 
de composição. A dramaturgia é o que faz “respirar” o todo. [...] Eu prefiro, dessa 
maneira, a definição extremamente simples de dramaturgia formulada pelo dramaturgo 
francês, conhecedor de Brecht, Bernard Dort: a dramaturgia é uma consciência e uma 
prática (NOUVELLES..., 1997, p. 20-21). 

 

Esse “controle” e “peso” da importância das partes e o desenvolvimento de competências para esta 

prática de escolhas para a composição é o que se busca efetuar na cena durante a construção da 

trama dramatúrgica criada pelos improvisadores em tempo presente.  

 

É possível perceber as muitas visões e modos de pensar sobre uma Dramaturgia. Pode-se 

apresentar pela linearidade dada a priori na criação, advinda de um texto - como no modelo 

aristotélico - ou por meio de textos (como na contemporaneidade) criados das mais diversas 

formas. Surgir através dos movimentos corporais e suas organizações, entendendo o drama na 

ação do dançar, como em Cunningham. Ser realizada pela livre associação que emerge da 

interação entre linguagens, como no Happening em Cage. Ainda, pode acontecer por um processo 

específico de elaboração prévia, através de perguntas e respostas dadas aos atores-bailarinos e de 

uma organização final da direção, como em Bausch. Um percurso possível de discussão para se 

chegar à Improvisação como linguagem cênica – pautada em questões centrais de corpo, tempo e 

espaço no âmbito da complexidade. 

 

Esta confluência, co-implicação dos pensamentos dramatúrgicos entre linguagens no contexto da 

Improvisação cênica, por fim discute a questão do “pós-dramático” (LEHMAN, 2007, p. 24), 

conceito trazido pelo ensaísta alemão Hans-Thies Lehmann, em seu livro Teatro pós-dramático, 

publicado em 1999 e traduzido para o português em 2006. Uma reflexão que traz mobilidade ao 

pensamento dramatúrgico em estudo, ou seja, promove uma maneira expandida de se pensar 

Dramaturgia na contemporaneidade, uma vez que o conceito pós-dramático surge para abarcar 

processos cênicos multifacetados. Mas, será necessário considerar tais processos como pós-

dramáticos? A expansão aqui considerada se apresenta como um modo de olhar ampliado para o 

termo e o uso da Dramaturgia da organização de uma obra.  

 

Enquanto se pensa em desconstruir, reinventar, renomear o dramático para contemplar 

multiplicidades de propostas cênicas colocando-as como pós-dramáticas, como defende Lehmann 

(2007), esta pesquisa sobre uma Dramaturgia da Improvisação prevê e lida, também, com 



multiplicidade de processos cênicos, porém compreendendo-os de maneira expandida. Assim, 

presume-se que não exista necessidade de um novo termo, mas sim, de se considerar olhares 

renovados sob novos contextos, ainda dando o nome de Dramaturgia a essa organização. Trata-se 

de um entendimento de Dramaturgia revisitado e expandido pelos pressupostos contemporâneos 

de corpo, tempo e espaço, que se articulam pelas novas ações no mundo e na cena.  
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