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Performer e professora de Contato-Improvisação, 
Aline Bernardi formou-se pela Escola Técnica de 
Dança Contemporânea Angel Vianna em 2008. Gra-
duou-se em Licenciatura Plena em Dança pela Fa-
culdade Angel Vianna em 2012, com a pesquisa Cor-
po Palavra. Co-fundadora e idealizadora do Coletivo 
Encontros Sutis – coletivo fomentador e pesquisa-
dor da prática de Contato-Improvisação, integrou a 
equipe do Contact in Rio, e agora participa da equi-
pe do Fest Jam. É intérprete do Núcleo do Invisível 
de Pesquisa Corpo, dirigido por Isabella Duvivier, e 
bailarina de Diga-se de Passagem, espetáculo di-
rigido por Luisa Coser, apresentado no programa 
Novíssimos 2012 (Festival Panorama). É diretora de 
movimento dos compositores-cantores Bethi Al-
bano, Leandro Floresta, Natasha Llerena e Flávia 
Muniz. Em 2012, foi artista-residente na ecovila Terra 
UNA. Integra o Programa de Aprendizagem em Mo-
vimento Autêntico no Rio de Janeiro, coordenado por 
Soraya Jorge e Guto Macedo, e coordena o projeto 
moVer, que realiza cineclubes de videoarte e video-
dança. Tem participado de workshops intensivos, 
nos dois últimos anos, com  SoGu, Catalina Chouhy, 
Cristina Moura, Camilo Vacalebre, Nita Little, João 
Saldanha, Ana Paula Bouzas, Ricardo Neves e Gus-
tavo Lecce.

O Ponto de Cultura Circuito de Dança é um pro-
jeto da Cia. de Arte Cadê, patrocinado pela Se-
cretaria de Estado de Cultura, com verba do 
Programa Mais Cultura (Governo Federal). O 
trabalho é realizado nas instalações do Núcleo 
de Arte Silveira Sampaio e é voltado para a for-
mação e aperfeiçoamento artístico, na linguagem 
da dança, de jovens de Curicica, Jacarepaguá 
(Rio de Janeiro). O objetivo do projeto é oferecer 
a esses jovens uma visão da arte como possi-
bilidade concreta de um caminho profissional.

Lugares e Danças busca apresentar profissionais de dança contemporânea e das artes 
do corpo através de uma série de entrevistas realizadas em diferentes centros de criação, 
ensino e pesquisa ao longo de 2013. As conversas abordam a trajetória de cada artista 
a partir da relação entre lugar, ação e suas implicações políticas, estéticas e de mercado.
A quarta conversa da série aconteceu no Ponto de Cultura Circuito de Dança (RJ), 
com a bailarina e “amante das palavras” Aline Bernardi. Nela, a artista fala de seus múltiplos 
projetos e de seu interesse em promover encontros.
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André Bern: Qual é o lugar da sua dança?
Aline Bernardi: É muito bonita essa pergunta... 
Acho que eu... não, eu tenho que parar com 
esse lugar do “acho”. Eu sei já algumas coi-
sas, mas continuo sem saber de muitas. Adoro 
quando vem essa sensação de me localizar em 
algumas coisas que eu já sou, que já ocupo, e 
depois reconhecer que é a partir dali que abrem 
vários não-saberes e que é isso que me faz 
continuar movendo, me põe em continuidade. 
Aí, quando você me pergunta qual o lugar da 
minha dança... só me vem uma palavra, que é 
“fronteira”. Naturalmente, eu fui me movendo 
na direção de querer esgarçar fronteiras. Esse 
desejo me levou ao encontro de dois lugares 
que são bases na minha pesquisa e prática de 
dança: o Movimento Autêntico e o Contato-Im-
provisação. São duas práticas, nem gosto de 
chamar só de técnicas. São para além da téc-
nica. O Movimento Autêntico e o Contato-Im-
provisação são práticas, pesquisas, como e-
xistem tantas outras, mas também podem ser 
considerados técnicas; essa fronteira não deixa 
de estar ali. Toda prática tem seus princípios. 
Foram esses princípios que começaram a me 
dar um campo pra minha dança, eram um 
lugar onde eu conseguia sentir mais desejo de 
dançar. A gente vai falando de onde está, e vai 
tocando em lugares onde a gente já esteve... 
[risos] Por que eu estou aqui hoje? Porque es-
tive lá “ontem”... [mais risos]

André: Onde é que você esteve “ontem”?
Aline: Os “ontens” de mim, né... Resgatar os 
“ontens” como uma ferramenta pra eu me a-
propriar mais do meu hoje, do “agora”. Eu vou 
picotando tudo, vou embora, minha mente é 
uma loucura [risos]!

André: Se eu me perder aqui, eu pergunto 
[risos].
Aline: É porque agora eu “linkei” com uma coisa 
muito interessante: resgatar o “ontem” pra se 
sentir mais no “agora”. Uma coisa que aconte-
ceu no ano passado no encontro Corpo Pala-
vra, que eu realizei na Angel [Faculdade Angel 
Vianna], foi uma fala com a Soraya Jorge e o 
Frederico Paredes. Eu fiz questão de colocar os 
dois juntos porque foram professores que me
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formaram no [curso] técnico. Depois eu reen-
contrei Frederico na faculdade, e Soraya Jorge 
eu continuo encontrando em mil lugares, né, 
é uma pessoa que me acompanha pessoal-
mente, profissionalmente. Virou uma relação 
que se desdobra de uma maneira muito bo-
nita, só tenho a agradecer. Aprendo cons-
tantemente com essa mulher maravilho-
sa. Então, nesse dia do Corpo Palavra com 
Fred e So, a gente tava falando dessa coisa 
de recuperar os “ontens” pra trazer pro “a-
gora” e o Fred trouxe uma imagem que o [Ru-
dolf] Laban coloca: o “ontem”, o passado pra 
frente. Uma imagem assim: o ontem tá aqui, o 
ontem é aquilo que a gente tem que trabalhar. 
Eu achei muito interessante isso de não pen-
sar o passado aqui [faz gesto apontando para 
trás], a memória que a gente tem desse ges-
to: o passado que ficou pra trás, aquilo que a 
gente “deixa”. Não, o passado é aquilo que a 
gente está em constante revisitação e re-con-
tato, pra gente se apropriar mais do “agora”. 
Eu fui ver Uma história de amor e fúria, que 
tá no cinema. Esqueci o nome do diretor [Luiz 
Bolognesi], mas é o Selton Mello que faz o per-
sonagem principal. É um desenho animado pra 
adulto, maravilhoso, que conta a história do 
Brasil, passando por vários momentos históri-
cos, desde a colonização, lá dos índios, os 
Tupinambás, depois passando por Balaiada, 
no Maranhão, vindo pra ditadura no Rio de Ja-
neiro, e depois ele faz uma projeção no futuro 
pra 2096. O bacana é que ele termina o filme 
falando uma coisa: é a partir do passado que 
a gente constrói o “agora”. Conhecer o nos-
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so passado faz a gente estar mais no “agora”. 
Isso dá muito caldo... isso pra voltar e falar do 
lugar da minha dança. Os “ontens” da minha 
dança sempre foram muito incertos. Eu nunca 
tive uma trajetória de “ah, vou fazer dança, que-
ro ser bailarina, o sonho de ser bailarina”. Isso 
nunca passou na minha mente desde criança, 
mas eu sempre pedi à minha mãe pra fazer 
dança, por exemplo. O lugar da minha dança... 
sinto muito que tem esse paradoxo desde a 
infância. Eu lembro que eu pedia pra minha 
mãe, “agora eu quero fazer jazz”, “quero fa-
zer balé”, “ai, mãe, não tô gostando do balé, a-
gora quero fazer natação”, sabe. Era um desejo 
do corpo entrar em experiência do movimen-
to, né. Isso de querer entrar em experiência é 
o lugar da minha dança, por isso eu agradeço 
muito ter encontrado, nesse sentido, o Mo-
vimento Autêntico e o Contato-Improvisação. 
São duas práticas que me permitem estar, an-
tes de qualquer outra coisa, na experiência pra, 
a partir dela e da relação, do encontro com 
aquele movimento, com a sensação, eu esco-
lher se vou transformar aquilo numa intervenção 
urbana em coletivo, numa ação mais sozinha, 
filmada, fazer videodança. É uma coisa que eu 
tô curtindo mais agora, querendo estudar mais. 
Desde o ano passado, tô com um projeto de 
cineclube, o moVer. A gente começou na An-
gel e agora também vai se tornar um laboratório 
prático. A gente vai produzir um videodança por 

semestre. Mas a base do lugar da minha 
dança é um pouco por aí: um desejo de me 
provocar lugares de experiência pra desse 
lugar eu não saber o que vai acontecer, mas 
só estar ali pra descobrir. Eu gosto de cri-
ar lugares de experiência pra mim. Eu não 
sei muito o que é a dança, mas me interes-
sa o desejo em movimento, seja ele mais ou 
menos dinâmico, a vivacidade. É nessa bus-
ca de vivacidade que eu me coloco na fron-
teira da experiência, no lugar da experiência. 

André: Mas o que aconteceu com aque-
la menina que fazia um monte de ati-
vidades físicas, que tinha um dese-
jo de experiência do corpo, como você 
disse, até ela encontrar o Contato-Im-
provisação e o Movimento Autêntico?
Aline: A infância realmente revela muito, né, 
como a gente vai desdobrar nossa experiên-
cia depois. Manoel de Barros revisita constan-
temente as “infâncias” dele, por exemplo. Eu 
acredito que é esse material da infância que vai 
ganhando novos contornos no corpo que vai 
se desenvolvendo. Por isso eu acho essencial 
a experiência da infância ser rica. Nesse sen-
tido, eu agradeço muito porque eu tive uma 
infância muito rica. Uma infância inicial aqui, 
em cidade grande, mas meus pais sempre 
gostaram muito de viajar, explorar acampa-
mento, trilhas. O primeiro acampamento que 
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fiz foi com 9 meses de idade, então é uma ex-
periência com a terra, com o ambiente, que 
eu tive desde nova, sabe. Acho que isso diz 
muito sobre os meus interesses hoje em dia, 
diz muito sobre o que eu tô buscando, sobre 
o que me faz buscar algo, que é o movimen-
to do diálogo da cidade com a natureza. Eu 
tenho isso como base do meu trabalho mes-
mo, eu quero esse diálogo: o que eu faço na 
cidade que me alimenta depois e me faz ter 
necessidade de ir pra natureza, um lugar mais 
rural e, vice versa, o que eu faço na natureza 
que depois me provoca um outro estado de 
vivência do urbano. Essa ponte é um lugar que 
realmente tá cada vez mais presente no meu 
trabalho, na minha trajetória artística. A residên-
cia que eu fiz no ano passado em Terra UNA

tro. Meu encontro com o teatro foi ali também. 
Antes, no 2o. Grau, eu também tive um encon-
tro que foi a semente do meu trabalho com o 
teatro. Foi com um mímico, Jiddu Saldanha, 
ele deu aula na minha escola. Ele colocou a se-
mentinha do bem total, até hoje eu tenho con-
tato com ele, já participamos de projetos juntos. 
O Cinema Possível é um projeto do Jiddu, já fiz 
dois filmes com ele. Depois ele me entrevistou 
também pra um projeto de entrevistas do Cine-
ma Possível. Ele é uma pessoa super assim que 
nem você, André, que realiza, que faz, e de um 
astral assim, “vamos promover o ‘aqui’, vamos 
promover encontros”. Esse lugar me alimenta 
muito, eu gosto disso, de promover encontros. 
Mas resgatando um pouquinho essa coisa da 
infância, pra não perder o fio, desde criança eu 
moro na cidade grande, eu sou do Rio de Janei-
ro. Nasci aqui, em Botafogo, o bairro que é tido 
como uma passagem, olha, que interessante! 

André: É verdade. A Rua da Passagem 
é uma das ruas mais conhecidas.
Aline: Dizem que Botafogo é isso, um trânsito 
entre bairros. Então, eu já nasci na passagem 
[risos]. Acho que é isso, né, meu movimento 
é fronteiriço. Eu fico buscando isso, esgarçar 
pra ter espaço entre as fronteiras. Isso não 
quer dizer que eu não goste de explorar os 
extremos, ver qual é o meu limite no extremo 
maior e no extremo menorzinho, mas me inte-
ressa muito mais esse caminho, essa gradação.

“(...) eu já nasci na passagem [risos].”

[ecovila localizada na Serra da Mantiqueira 
(MG)] é um exemplo. Eu levei um projeto de 
videodança pra lá, inspirado na obra de Ma-
noel de Barros. E tem todo esse meu movi-
mento com o Contato-Improvisação, de 
promover encontros imersivos na natureza, 
pesquisar dança na natureza, encontros lon-
gos. Ao mesmo tempo eu tenho muito desejo 
de continuar agindo na cidade, mas de forma 
descentralizada. Sou eu dar aula na zona sul, 
mas dar aula lá na Penha também. Sou eu 
dar aula na Maré e sou eu dar aula na Tijuca.
Tem a ver também com o meu início no CEAE 
[Centro de Estudo Artístico Experimental], que 
a Ana Kfouri coordenava no SESC Tijuca. Ali 
eu também comecei a tocar um outro mate-
rial artístico, outras possibilidades de encon-
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É isso que me abre horizonte, de vitalidade mes-
mo, de continuar tendo ideias de projeto, de 
parcerias, encontrar as pessoas. Eu acho que o 
encontro se dá nessa exploração de gradação 
do movimento. Só resgatando outra coisa que 
é interessante nesse fluxo urbano-rural que 
eu tenho: lá na minha infância, eu morei cinco 
anos numa fazenda no interior de São Paulo.
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Então, acho que isso diz muito também sobre 
eu, hoje em dia, estar buscando esse movi-
mento ecovila, mas desejando continuar agindo 
na cidade, no urbano, de estar buscando as i-
mersões na natureza com o meu coletivo En-
contros Sutis. A gente tem um projeto de fazen-
da juntos pra pensar sustentabilidade, mas, ao 
mesmo tempo, faz jams, festival aqui no Rio, en-
contra os artistas na cidade, mas também fora 
dela. Isso gera outras qualidades de encontro. 

André: Existe algum projeto específico que 
detona esse seu interesse em promover 
encontros, pelo coletivo?
Aline: O fazer artístico tá cada vez mais pau-
tado, na minha trajetória, pelo desejo de pro-
mover encontro. Eu me sinto no início da minha 
trajetória, totalmente. Eu tô “engatinhando e 
começando a andar agora”. A última pessoa 
que você entrevistou foi a Denise Stutz, ela já tá 
“dando pirueta” [suspiros], com mil qualidades! 
Mas ela é de uma geração anterior à nossa, que 
pegou ainda um outro acesso à informação. 
A nossa geração pega uma mudança nesse 
acesso. Quando eu morava na fazenda, tava 
começando essa coisa de internet.

André: Em que período você morou na fa-
zenda?
Aline: Eu tinha 9, 10 anos. Morei na fazenda até 
os 13. Quando eu tinha 10, 11, a gente mexia 
em MS-DOS, tinha que fazer curso.

André: Eu fiz... [risos]
Aline: Curso de digitação... eu fiz curso de da-
tilografia! [risos] A gente pega uma transição, 
não é o que a geração de agora tá pegando. 
Quem tem 17, 18 anos agora já é de outro 
acesso, nasceu com a informação mais aqui, 
na palma da mão. Denise Stutz, por exemplo, 
provavelmente teve outro acesso à informação. 
Pra estudar, tinha que ir à biblioteca, cavucar 
livros empoeirados, pra ver um vídeo não tinha 
YouTube. A gente, quem tá com 30 anos agora, 
pegou essa mudança. De novo, considero que 
eu vivi uma fronteira nesse sentido. Isso vai dizer 
muito sobre como eu desenho a minha dança, 
como eu vou buscar o encontro. O encontro pra 
mim ainda tem essa memória na carne, na pele, 

dessa qualidade da casa da minha avó, um 
outro tempo, entendeu. Eu ia lá pra Alcântara 
todo domingo, né, 6, 7 anos, almoço, jan-
tar, não tinha nem televisão, escutava rádio, 
música. Minha vó cantava na cozinha, depois 
ia pegar alguma coisa no quintal. Tinha ou-
tra sonoridade. Isso fala do meu desejo de, 
ao realizar encontro com as pessoas, os ar-
tistas, convidar a um resgate e uma redesco-
berta de outras temporalidades. Eu sinto que 
a gente fez grandes avanços de acesso à in-
formação. Internet, tecnologia, tudo veio pra 
somar, mas talvez daqui a pouco a gente fique 
preso a esse ritmo único e acelerado de aces-
so. Isso é um lugar que me preocupa, que eu 
não desejo pra mim. Aí, falando de projetos, eu 
vou pontuar dois. O Corpo Palavra, um projeto 
que veio dessa motivação de valorizar o en-
contro e promover conversas, e veio também 
do momento de me graduar em Dança na [Fa-
culdade] Angel Vianna. Fiz o [curso] técnico, 
depois entrei na faculdade. Eu fazia Educação 
Física na UERJ, tranquei pra fazer o técnico da 
Angel. Quando terminei o técnico, tentei voltar. 
Meu corpo não conseguiu mais [risos]. Eu me 
lembro do dia que eu fui pra UERJ andar pelo 
corredor da Educação Física e pensar sobre a 
possibilidade de terminar a graduação. Eu já 
tinha feito 6 períodos, faltavam dois pra termi-
nar. Pensei, “vou lá me graduar, né, agora com 
outra experiência de corpo da Angel e tal”. 
Não consegui. Não sei se isso é bom ou ruim, 
não tem bom nem ruim. Aí fiquei um semes-
tre me organizando financeiramente, tempo, 
trabalho, pra fazer a faculdade da Angel. En-
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“(...) a gente mexia em MS-DOS, tinha que fazer curso.”
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contrei o Movimento Autêntico e o Contato-Im-
provisação ainda no técnico, com a Soraya e o 
Guto [Macedo]. Ao mesmo tempo, eu tava no 
CEAE no SESC Tijuca, com a Ana Kfouri. Lá 
encontro [Ana Paula] Bouzas, Renato Carrera, 
Cris Larin, uma galera também do teatro, que 
vai me levar pra uma experiência incrível.

André: Isso foi paralelo à formação do téc-
nico?
Aline: Sim. Eu naturalmente me coloco em fron-
teiras. Isso é bem curioso na minha trajetória. 
O Corpo Palavra é fruto disso, de um desejo 
de falar do meu processo artístico, um pouco 
da minha trajetória e dessa relação entre cor-
po e palavra. Eu também escrevo, tenho uma 
relação com a palavra, com a poesia. De dois 
ou três anos pra cá, eu tô começando a tirar da 
gaveta, a colocar esse projeto de relação com 
a poesia mais no mundo. Eu crio danças muito 
inspiradas em poetas mesmo. Seja o projeto 
que eu levei pra Terra UNA, inspirado em Manoel 
de Barros, seja um solo na faculdade, inspirado 
em outros poetas, desde Fernando Pessoa a 
Ivan Maia, que é de Fortaleza, contemporâneo, 
atual. Ferreira Gullar também me inspira muito. 
Tem o Ondjaki também, um poeta angolano, 
que se inspira totalmente na obra de Manoel de 
Barros. Lindo, super lindo! Preciso citar também 
o encontro maravilhoso com o meu parceiro Le-
andro Floresta. A gente tem o nosso Flor Ali. É o 
nosso jardinzinho que tá ainda em total cultivo, 
tem um brotinho ou outro aparecendo narizinho 
agora. É um encontro de poesia, música e per-
formance. Ele é músico, compositor, cantor. Eu 
faço a direção de movimento do show dele. O 
Leandro me ajuda muito a abrir esse canal da 
voz, do ritmo. A gente brinca muito de pegar a 
palavra, ritmar, criar outra palavra... a gente tem 
esse jardinzinho. Está sendo um encontro bem 
pontual. Eu dançando músicas de composi-
tores, isso está se firmando na minha trajetória 
também. Vou dançar sexta-feira agora no show 
da Bethi Albano. Um presente dançar a música 
dela! Também tô fazendo direção de movimento 
desse show. Eu, enquanto bailarina, performer 
e poetisa... não gosto ainda de falar “poetisa”, 
engraçado... eu enquanto amante das palavras 
[risos], prefiro... nessa descoberta poética eu 

encontro músicos. Pra colação de grau eu re-
cebi um presente maravilhoso: nesse final de 
semana eu encontrei o Thiago Amud, que é 
um compositor, cantor queridíssimo, com um 
trabalho lindo, vale a pena conhecer. Eu pedi 
pra dançar uma música dele na minha colação 
de grau e ele cedeu gentilmente. Tô emocio-
nadíssima de poder dançar a música dele! To-
dos esses que eu tô citando são maravilhosos: 
Bethi Albano, Leandro Floresta, Pedro Moraes, 
Thiago Amud. Pessoas incríveis, músicos in-
críveis! E eu não consigo chegar ao Corpo 
Palavra... é uma loucura, eu sou caótica, já 
deu pra perceber, né! [risos] E não é pouco, 
não! [mais risos] Eu não tenho Virgem no meu 
mapa... o que me segura um pouco é o Touro 
em Marte. 

André: É... Touro ajuda! [risos]
Aline: Ainda assim, o fogo, a água e o ar falam 
mais alto... [risos] Mas, voltando ao Corpo 
Palavra, meu desejo era encontrar o proces-
so do artista pra descobrir o meu. Isso fala da 
qualidade de encontro que eu busco e desejo. 
Esses lugares das entrevistas, isso aqui, o 
Lugares e Danças. Esses ambientes são de 
uma ação micropolítica muito potente, pra 
realmente colocar o artista, as pessoas, os 
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trabalhos e os processos artísticos numa ou-
tra comunicação. Hélio Oiticica fez isso com 
a obra dele, Lygia Clark também, mas como a 
gente faz isso com outros mecanismos, outras 
ferramentas de encontro é a pergunta.

André: Num outro momento também.
Aline: Isso, num outro momento de vida. Isso 
é muito político, e é de uma micropolítica va-
lorizar o encontro. O encontro ser mote do pro-
cesso artístico, pra realização de uma ação, 
pra gente se enxergar, se tocar, sentir. No Cor-
po Palavra eu também gostei de chamar dois 
artistas a cada vez pra justamente ali já acon-
tecer uma conversa. Eu acho também mui-
to interessante esse formato [o de Lugares e 
Danças], que também é uma conversa, mas 
eu quis me colocar mais invisível no Corpo 
Palavra, até como provocadora, e deixar dois 
artistas ali, dois processos artísticos, pá-pá-
pá [faz gesto de luta]. Pá-pá-pá no sentido 
de dançar, não de embate. Isso é importante. 
Eu não acredito nesse território que é criado a 
partir do conflito. Acredito que o território com-
partilhado tem que ter atrito, mas não acredito 
na qualidade da colisão, e sim na qualidade 
dos atritos e dos espaços novos que se criam 
a partir deles.

André: Do contato.
Aline: [risos] Isso vai falar muito do Contato-Im-
provisação, que é uma prática que me traz es-
sas qualidades de relação.

André: Quais são os próximos encontros, 
Aline? Contato-Improvisação e Movimento 
Autêntico, dança e música, corpo e pala-
vra, natureza e cidade: essas continuam 
sendo as vias de encontro?
Aline: Eu não sei, né... [risos] É importante di-
zer isso. Engraçado, André, é muito interessante 
você me convidar pra essa entrevista agora, 
nesse momento da minha vida. Eu acabei de me 
formar na Angel, depois de fazer técnico e facul-
dade. É aquele momento que dá um vazio. Um 
vazio bom, né, mas é um vazio. “Caem algumas 
fichas”, você já reconhece alguns territórios dos 
quais você faz parte, a rede de contatos que 
você já fez, mas, ao mesmo tempo, milhões 
de coisas ainda a se alcançar... e que bom, né! 
Tem alguns momentos que sinto que são de fe-
chamento de ciclos maiores. Esse espaço do 
não saber é um vazio muito importante de ser 
vivido. Tem algumas coisas que começam a ser 
pedidas... por exemplo, no movimento Conta-
to-Improvisação. Eu já sou da nova geração do 
Contato-Improvisação no Rio, uma das co-fun-
dadoras e fomentadoras do Encontros Sutis, 
um coletivo que faz jams, promove oficinas de 
professores que vêm de fora e daqui. Agora eu 
tô com meus parceiros Sofia Giliberti, Julio Lage 
e Isabela Carpena, que são do núcleo de Con-
tato-Improvisação dentro do coletivo, pensando 
e organizando um encontro internacional de CI 
para o final desse ano. O Encontros Sutis é bem 
grande, tem flutuações, mas é bastante vivo e 
com muitos desdobramentos. Não é um coleti-
vo só de Contato-Improvisação, mas tem esse 
núcleo que é bastante forte e que é uma das ba-
ses dele. Esse ano a gente vai realizar um festi-
val, um encontro que é fruto do reconhecimento 
da antiga geração do Contato e da nova. A gente 
veio do Contact in Rio, que o Fernando Neder 
promove há quatro anos. Em 2012 não teve por 
dificuldades financeiras. É um festival interna-
cional que trouxe pessoas incríveis, só alto ní-
vel do Contato-Improvisação! Fernando Neder 
fez um trabalho maravilhoso, em parceria com 
todas as pessoas do movimento do Contato: 
Paulo Mantuano, o Guto Macedo, em paralelo 
com toda a galera de São Paulo, Ricardo Neves, 
que promove o festival de lá, Hugo Leonardo, 
da Bahia... Agora tem a galera de Recife, vai ter
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“(...) a coisa nasce de um desejo e depois pede continuidade.”

foto: Daniel Floresta

o primeiro encontro de lá esse ano, maravi-
lhoso, com coordenação de Lilica - a Liana 
Gesteira - e do Conrado Falbo, além da cola-
boração de uma grande parceira minha, que é 
a Duda Freyre.

André: Do Coletivo Lugar Comum.
Aline: Sim, eu dei uma oficina lá na minha ida a 
Recife no início desse ano. São muito bacanas, 
tem trabalhos incríveis. Enfim, o movimento do  
Contato-Improvisação no Brasil é muito vivo 
no seu fazer, ele se renova. Também tem muito 
diálogo com a galera do Uruguai, da Argentina, 
dos festivais de lá. O Brasil tá muito conectado 
com esses países no Contato-Improvisação. 
Bastante com o Chile também. A gente tentou 
fazer uma continuidade do Contact in Rio, com 
uma equipe maior, não só com o Fernando re-
alizando. E ele abriu, tivemos várias conversas 
do fim do ano passado pra cá, mas depois a 
gente entendeu que o Contact in Rio é um fes-
tival que vai ficar agora em “modo de espera”, 
depois vai ter sua continuidade. Vai ser criado 
um outro festival, que está sendo impulsionado 
principalmente por essa nova geração, a base 
do núcleo de Contato dentro do Encontros 
Sutis. Sobre Contato-Improvisação também, 
a gente tá conseguindo manter um grupo de 
pesquisa muito bacana, que se encontra no 
[Centro Cultural] Laurinda Santos Lobo toda 
semana pra aprofundar a técnica e a prática. 
Quem tá alimentando esse encontro agora sou 
eu, Sofia, Vandré [Vitorino], Lindon [Shimizu] 
e Jaya [Prayaz]. Também é bacana trazer o

nome deles, são pessoas que estão fomentando 
o Contato. Fora isso, sou professora. Hoje em 
dia, tenho uma pesquisa focada em fazer Con-
tato-Improvisação pra intervenção urbana, que 
é a aula que eu tô dando na Arena da Penha, 
e que dei na Angel e na Maré no ano passado. 
Desejo continuar fazendo, mas também dou 
aulas de esmiuçamento técnico no Contato, 
que eu gosto. Quanto ao Corpo Palavra, tô mui-
to feliz de ter realizado como projeto de gradu-
ação com todos os artistas que participaram. 
É gostoso trazer o nome deles: Pedro Moraes, 
Isabella Duvivier, Leandro Floresta, Frederico 
Paredes, Soraya Jorge, Ivan Maia, Alan Castelo, 
Gustavo Santana, Márcia Rubin, Camila Caput-
ti, Ana Paula Bouzas e Eliane Carvalho. Todos 
muito generosos, me incentivaram a conti-
nuar com a série. É isso, né, a coisa nasce de 
um desejo e depois pede continuidade. E aí já 
abriu essa parceria com a Eliane Carvalho - uma 
professora de flamenco maravilhosa, uma das 
principais no Rio - pra continuidade do projeto 
no Studio Gesto. Tô tendo a oportunidade de 
começar a “engatinhar” no flamenco, tô adoran-
do. É uma novidade, não sei aonde vai dar. Ui, 
não sei, mas tá uma delícia! [risos] Desejo que 
o Corpo Palavra retorne no segundo semes-
tre e já tô pensando nos artistas que eu que-
ro chamar pra nova série. Agora estou tendo o 
prazer de contar com a colaboração de Túlio 
Rosa pensando comigo os próximos passos 
desse projeto. Túlio é um grande parceiro meu 
em vários projetos. Ah, deixa eu falar do mo-
Ver também, que é um projeto que nasceu no 
ano passado, de repente. Foi um encontro meu 
com o João Aleixo, ele fez cinema na Bahia e 
agora tá fazendo aqui no Rio. É sobre esse in-
teresse de questionar a relação do vídeo com 
a dança. É um território completamente novo 
pra mim, tenho apenas três experiências com 
videodança. Uma delas é o projeto que fiz em 
Terra UNA, onde eu encontrei uma canadense 
incrível que trabalha com Stop Motion [técnica 
de animação]. A gente fez um vídeo em Stop 
Motion inspirado no livro Matéria de Poesia, de 
Manoel de Barros. Foi um presente ter encon-
trado a Allison Moore. As outras duas experiên-
cias com videodança foram na Faculdade Angel 
Vianna - Simplesmente Difuso, uma parceria 
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com a Duda Freyre e com o Arthur Max, que é mais do cinema – e com duas cinegrafistas incríveis 
de São Paulo – Trilhas do Ver, com a Cacá Bernardes e a Bruna Lessa. Então, fui descobrin-
do um desejo de estudar mais esse diálogo entre vídeo e dança, vídeo e arte. No ano passado, 
nesse meu encontro com o João, a gente criou o moVer, que é um projeto que nasceu como cine-
clube, realizado na Faculdade Angel Vianna no segundo semestre do ano passado com frequência 
quinzenal. O João idealizou o projeto comigo, mas depois eu peguei e reuni uma equipe na An-
gel: Isabel Abranches, André Rujamnek e Luiza Cascon. Agora, na continuidade do projeto entra-
ram a Bruna Thimótheo e a Jéssica Barbosa. Além de cineclube, que a gente quer fazer em outros 
lugares com outros parceiros, a gente tá criando um laboratório prático do moVer pra realizar um vi-
deodança por semestre. É um estudo, uma pesquisa, um outro coletivo! Eu naturalmente jogo minha 
energia mais pra essa coisa do coletivo. É curioso, uma coisa que eu ando questionando: onde está 
o meu trabalho autoral dentro do coletivo, e onde o coletivo alimenta meu trabalho autoral? Então, 
tô começando, motivada por essa pergunta, a pesquisar uma performance solo, com o tema da 
decantação, sobre o lugar do vazio e do não saber, e o desejo de vasculhar outras qualidades do 
Tempo. Mas tô deixando pra nascer algum brotinho só no final do ano.
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