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RESUMO 

O artigo propõe aproximações e fricções entre os sistemas de improvisação 
Viewpoints e o Modo Operativo “AND”, buscando refletir sobre seus conceitos e 
princípios, e apresenta os resultados de um procedimento em sala de aula, 
realizado no curso técnico de dança da Escola Angel Vianna e ministrado pela 
pesquisadora, onde foram experimentados os dois sistemas conjuntamente. 
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Viewpoints é uma técnica de improvisação, criada nos anos 70, em Nova 

York, pela coreógrafa Marie Overlie e, depois, reestruturada pela diretora 

teatral Anne Bogart. Através de um trabalho relacional de tempo e espaço, a 

técnica propicia ao artista um estado de prontidão para o momento presente e 

desenvolve a sua percepção, memória, atenção, escuta e sensibilização 

deixando-o acordado para a relação com os outros performers e com o 

espectador. O Modo Operativo “AND” surgiu do encontro entre o bailarino e 

coreógrafo João Fiadeiro, e seu trabalho de Composição em Tempo Real, e a 

antropóloga Fernanda Eugénio, criadora da Etnografia como Performance 

Situada. O sistema, composto pelo jogo de perguntas: “como viver juntos?” e 

“como não ter ideias?”, também propicia um alargamento da percepção do 

momento presente, e se expande para além do estúdio ou laboratório, 

propondo uma interseção arte e vida, podendo ser jogado durante qualquer 

acontecimento cotidiano. Essa característica faz com que o sistema se 

expanda para além dos objetivos da Composição em Tempo Real, ainda ligada 

a uma “lógica mais autoral e mais exclusivista da dança como 

campo” (FIADEIRO, EUGENIO, 2012, p.65) e dos Viewpoints, focado no 

treinamento e criação no campo artístico. A proposta no MO_AND é que não 

haja espectadores, nem artistas, onde todos são artesãos do seu próprio 

convívio. Mas aqui, neste trabalho, nos deteremos na prática laboratorial do 

sistema. 

Há oito anos ministro a disciplina Viewpoints em instituições de ensino 

em dança e teatro do Rio de Janeiro. Ao entrar em contato com o Modo 

Operativo AND, através de um workshop ministrado por seus criadores, no II 

Seminário Internacional Corpo Cênico, ocorrido na UNIRIO em outubro de 
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2013, vi muitas similaridades entre os sistemas e me interessou investigar 

aproximações em sala de aula. Percebi que a prática proposta por Fiadeiro e 

Eugénio poderia auxiliar e somar ao treino dos Viewpoints.  

Os Viewpoints têm como foco a materialidade do corpo, tempo e espaço 

e criam uma estrutura relacional entre esses elementos. Ritmo, Duração, 

Resposta Cinestésica e Repetição são os Viewpoints físicos temporais e  

Arquitetura, Topografia, Relação Espacial, Forma e Gesto, os espaciais. Os 

VPs vocais se relacionam com o som da mesma forma que os VPs físicos se 

articulam com o movimento, ganhando uma consciência do som independente 

de significados psicológicos ou lingüísticos. Nos vocais temos Altura (agudo/

grave), Dinâmico (volume alto e baixo), Aceleração/desaceleração, Timbre e 

Silêncio. A articulação destes elementos em inúmeros exercícios, com algumas 

regras predeterminadas, é a base da técnica que tem como princípio a 

percepção no Coletivo.  

Apesar de o MO_AND não se destinar, a princípio, a um treinamento 

para artistas cênicos, sua origem remete à dança contemporânea. Fiadeiro e 

Eugénio observam que, ao criarmos, estamos sempre de alguma maneira 

preocupados com o porquê, com o sentido que damos às coisas, com as 

ideias. Segundo seus criadores, o MO_AND propõe abdicar da lógica do “era 

uma vez” e de uma relação linear com o tempo dispondo-se a começar, e 

acabar, a história pelo “meio”. A proposta é tomar o “meio” como lugar de 

trabalho, deixando de se preocupar com o “porquê” e com o “quem” para 

saborear o acontecimento. Neste ponto vejo muitas semelhanças entre os dois 

sistemas. No lugar do “saber” propõe-se o “sabor”. No lugar do “jogo das 

respostas” é proposto o “jogo das perguntas”. Começar pelo “meio” é começar 
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pelo imprevisível, desviando-nos da expectativa, da busca do resultado. O 

primeiro gesto é parar. “Ou, melhor dizendo, ‘re-parar’: voltar a parar lá onde o 

acidente irrompe e nos interrompe” (FIADEIRO, EUGÉNIO, 2013,p.224). 

No livro Produção de presença – o que o sentido não consegue 

transmitir (2010), Hans Ulrich Gumbrecht disserta sobre a cultura em que 

estamos inseridos, referida como uma “cultura de sentido” - em que o 

pensamento, conhecimento produzido pelo sujeito, está em primeiro plano - e 

propõe que revalorizemos a “cultura de presença”, onde o corpo e sua 

materialidade tornam-se a referência. Para o teórico alemão, em uma cultura 

de sentido, o ser humano se entende como excêntrico ao mundo. Há uma 

cisão sujeito e objeto, e a interpretação está em primeiro plano. O que o autor 

propõe não é privilegiar a produção de presença, em detrimento da produção 

de sentido, mas sim, deixar acontecer oscilações entre produção de sentido e 

de presença. Fiadeiro e Eugénio, observam que no MO_AND, a busca é pela 

“des-cisão”, entre teoria e prática, pensamento e ação, conceitos ferramentas. 

Compreendo esse conceito de des-cisão aproximando-o da ideia de oscilação 

proposta por Gumbrecht. Para os criadores do MO_AND, o “saber” de nada 

serve, pois “não permite ‘reparar’, mas apenas ‘olhar’(operação de constatação 

do porquê) ou ‘ver’ (a operação de interpretação do porquê)” (FIADEIRO, 

EUGÉNIO, 2013, p.225). Para saborear o acontecimento precisamos entrar na 

“oscilação”, na “des-cisão”. 

Nos Viewpoints, a fase mais avançada do treinamento, acontece quando 

os jogadores exercitam os Opens VPs, onde não há mais regras pré-definidas 

e o exercício de improvisação acontece através da consciência que cada um 

dos participantes adquiriu dos Viewpoints físicos e vocais. Mas, antes dos 
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jogadores estarem aptos a exercitar os Open VPs, eles passam por um 

conjunto de exercícios e regras que vão construindo a rede, que os fará mais 

tarde improvisar abertos para o acontecimento, deixando que as regras se 

estabeleçam a cada movimento dos participantes, e não a priori.  

No MO_AND não há pontos de vista definidos ou exercícios, regras, que 

pré-determinem a improvisação. É como se o jogador já entrasse, sem 

preparação, em um Open VP. Fiadeiro e Eugénio afirmam que no “jogo do 

sabor” “ o primeiro trabalho é ‘encontrar o jogo’ (ou a direção comum) a partir 

do que temos e de onde estamos” e então, depois, jogar o jogo (FIADEIRO, 

EUGÉNIO, 2013, p.226). Para apresentar o trabalho, durante o workshop, 

Fiadeiro precisou mostrar inúmeras possibilidades e caminhos por onde o jogo 

poderia ser mais potente. Penso que, ao fazer isso, ele já está, de alguma 

maneira, propondo regras. Se o aluno precisa perguntar se é por esta ou 

aquela direção que ele precisa ir, isso já indica caminhos e, portanto, algum 

tipo de regra. 

Quando novos praticantes iniciam o jogo do MO_AND, antes de se 

posicionarem corporalmente no jogo, eles exercitam apenas com objetos. Os 

jogos acontecem no limite interno de quadrados, marcados com fita crepe no 

chão, que podem começar com 1mX1m até chegarem a quadrados de 8mX8m, 

por exemplo. Quando o limite do quadrado é pequeno, o jogo acontece com a 

introdução, passo a passo, de pequenos objetos que podem ser fitas, papéis, 

copos, giz, lápis de cor e uma infinidade de outros objetos. Fiadeiro e Eugénio 

afirmam que o que determina o jogo são, principalmente, as primeiras três 

tomadas de posição.  
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a) A primeira posição oferece o meio no qual reparar; b) A segunda 
posição entra em relação com a matéria oferecida pela primeira, 
sugerindo uma direção; c) A terceira posição entra em relação com a 
relação sugerida pela segunda, confirmando uma direção partilhada, 
o plano comum . 1

Após as três posições, já podemos observar um “plano comum – um 

sentido-direção e não um sentido-significado”  e, então, a única tarefa está em 2

sustentar o jogo, gerindo as doses de diferença e repetição introduzidas na 

relação a cada momento. A proposta é que se pare para re-parar, reparar no 

que há em volta e reparar não no sentido de salvar, mas de reparação como 

resignificação. Cada jogada é oferecida e recebida sem resposta, explicação 

ou interpretação. Durante o workshop, Fernanda Eugénio observou que re-

parar é a capacidade de “fractalizar”, de entender o que o objeto tem 

(propriedade) e não o que ele é (significado). Segundo ela, qualquer fragmento 

se relaciona com algo que faz sentido fora dali, com um significado. Desta 

forma, enquanto estamos descobrindo o jogo se faz necessário reparar (no 

sentido de estar atento) às materialidades. 

A ideia de experimentar o MODO_AND com alunos do curso de 

formação de bailarino, da Escola Angel Vianna, onde sou professora, veio 

porque na época em que participei do workshop, estava introduzindo, nas 

aulas, o Open VP. Os alunos já haviam experimentado Viewpoints físicos e 

vocais, através de diferentes exercícios criados por Bogart, e outros por mim. 

Havia chegado a hora de criarem suas próprias regras, através dos Open VPs, 

a partir do que havia sido experimentado dos Viewpoints individualmente ou 

correlacionados. A experiência de juntar os dois sistemas possibilitou, na minha 

prática pedagógica, compreender como a partir de um ponto de vista novo, 

 Retirado do texto “Jogo AND em 10 posições” fornecido durante o curso na UNIRIO.1

 idem2
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temos a possibilidade de sair do conhecido, do padrão e adentrar novos 

lugares e experiências. Foi muito gratificante observar como os alunos haviam 

compreendido o jogo de uma forma nova, deixando de cair em alguns padrões 

que dificultavam o desenrolar da improvisação. Absorver a proposta das três 

primeiras posições ajudou muito na construção dos Open VPs. 

Na primeira aula, tivemos como aquecimento e preparação para o Open 

VP um exercício de meditação e o MO_AND. Apesar de não usarmos qualquer 

exercício de escuta coletiva dos Viewpoints, a improvisação fluiu com muita 

atenção do coletivo. Na segunda aula voltei a propor um aquecimento de 

escuta como costumava fazer regularmente nas aulas de Viewpoints, mas o 

jogo do MO_AND estava lá, impresso em seus corpos, deixando eles mais 

livres, sem se sentirem preso às regras, mas conscientes das regras. As três 

posições do MO_AND libertaram o grupo para compreender melhor a proposta 

dos Viewpoints e abrir novos olhares, saindo do confortável, do hábito, para a 

experiência de novos caminhos. O jogo com os quadrados menores permitiu 

também que os alunos tivessem um olhar de fora, percebendo o todo, pois 

seus corpos não entravam no quadrado, mas ao mesmo tempo estavam em 

estado de des-cisão, oscilando entre o sentido e a presença. Isso permitiu uma 

volta aos VPs em um outro lugar, mais conectados ao todo, mais “fractalizados” 

do que “fragmentados”. Acredito que a abertura de percepção, propondo uma 

conexão do movimento, sensação, pensamento e intuição, é o que os dois 

sistemas propõem. Seguindo caminhos distintos, apontam para a mesma 

direção. 

BIBLIOGRAFIA 

  de 8 7



BOGART, Anne. A Preparação do Diretor. São Paulo:WMF Martins Fontes, 
2011. 

BOGART, Anne, LANDAU, Tina. The Viewpoints book, A practical guide to 
viewpoints and compositions. New York: Theatre Communications Group, 2005. 

FIADEIRO, João; EUGÉNIO, Fernanda. “Jogo das Perguntas: O Modo 
Operativo “AND” e o Viver Juntos sem Ideias.” In: Revista Fractal. V.25- n.2, p.
221-246. Rio de Janeiro: Revista da Pós-Graduação de Psicologia da UFF, 
2013. 

_________________________________. “Secalharidade como ética e como 
modo de vida: o projeto AND_LAB e a investigação das práticas de encontro e 
de manuseamento coletivo do viver juntos”. In: Revista Urdimento. No.19. pags. 
63 a 71. Santa Catarina: Revista de Estudos em Artes Cênicas – CEART/
UDESC, 2012. 

FIADEIRO, João. Composição em Tempo Real. 2008. Disponível em: http://
laportabcn.com/sites/default/files/COMPOSI%C3%87%C3%83O%20EM
%20TEMPO%20REAL%20por%20Jo%C3%A3o%20Fiadeiro%20(port).pdf 
(Acesso em 25/11/ 2013). 

GUMBRECHT, Hans Ulrich. Produção de presença- o que o sentido não 
consegue transmitir. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2010. 

MATHER, Donnie. “Viewpoints e o Método Suzuki – uma palestra com Donnie 
Mather”. Tradução Isabel Tornaghi. In: Percevejo Online Vol. 2, No 2, Dossiê 
Corpo Cênico. Rio de Janeiro: Revista de Pós Graduação em Artes Cênicas da 
UNIRIO, 2010 (consulta 14/11/2011). 

MELE, Claudia. Práticas para estados de presença do ator-performer. 
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas: 
UNIRIO – Universidade do Rio de Janeiro, 2013. 

MELE, Claudia, LOPES, Beth, BONFITT0, Matteo. “Entrevista com Anne 
Bogart”. Tradução Isabel Tornaghi. In: Percevejo Online Vol. 2, No 2, Dossiê 
Corpo Cênico. Rio de Janeiro: Revista de Pós Graduação em Artes Cênicas da 
UNIRIO, 2010. (consulta 14/11/2011).  

_____________________________________________. Nossa experiência 
com a SITI Company. In: Percevejo Online Vol. 2, No 2, Dossiê Corpo Cênico. 
Rio de Janeiro: Revista de Pós Graduação em Artes Cênicas da UNIRIO, 2010. 
(consulta 14/11/2011).  

  de 8 8

http://laportabcn.com/sites/default/files/composi%25c3%2587%25c3%2583o%2520em%2520tempo%2520real%2520por%2520jo%25c3%25a3o%2520fiadeiro%2520(port).pdf


  de 8 9


