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PROGRAMA 

ABERTURA

6 de Julho | Espaço Pequena Notável

18-20h
Recepção dos Participantes
Conversa de boas vindas e apresentação informal do programa
Mostra dos vídeos inéditos do AND Lab

20-23h
DJ Set em Posição-Com (Flora Mariah e Zsolt Chapovich)
Jantar de convívio (menu vegan)

PRIMEIRO FIM-DE-SEMANA

Oficina de Introdução ao Modo Operativo AND
7 e 8 de Julho | 15-20h (carga horária: 10h)
com Fernanda Eugenio

 Neste primeiro fim-de-semana intensivo, a proposta é dar a conhe-
cer e praticar a filosofia habitada do Modo Operativo AND, permitin-
do que todos os participantes do curso, tendo ou não contacto prévio 
com esta ferramenta, possam partilhar um mesmo plano de inquie-
tação, a ser desdobrado e complexificado nas práticas propostas nas 
semanas seguintes. O Modo Operativo AND é um sistema de impro-
visação e com-posição, de uso transversal, apoiado na sensibilização 
para e treino de uma ‘ética da suficiência’ - como condição-disposição 
de si para a entrada em relação com o entorno, permitindo a emergên-
cia e a sustentação de acontecimentos comuns meta-estáveis. Este 
sistema é desenvolvido pela antropóloga e artista Fernanda Eugenio 
desde 2005 e, tendo adoptado diferentes nomenclaturas ao longo do 
trajecto, baseia-se sempre num conjunto de conceitos que, através 
de dispositivos de jogo performativo, devêm ferramentas-conceito: as 



modulações É-OU-E, o jogo das perguntas QUÊ-COMO-QUANDO-
-ONDE, o jogo de descrição-circunscrição/formulação-performação 
ISTO-ISSO-ISTO, o diagrama de posicionamento Aberto-Explícito, a 
tripla modulação Re-Parar/Reparar/Reparação, o treino da ‘Desfrag-
mentação’ e as relações-tensão Composição/Posição-com, Decisão/
Des-cisão, Saber/Sabor, Resistência/Re-existência, Coerência/Consis-
tência, Explicação/Implicação, Representação/Presentação, Eficiên-
cia/Suficiência, (In)dependência/Autonomia, Relevância/Relevo, Rigi-
dez/Rigor, Justiça/Justeza, etc.

PRIMEIRA SEMANA

ANDbodiment, Bodyfulness: Práticas ético-somáticas, cruzamentos 
entre o Modo Operativo AND e o Movimento Autêntico
9 a 13 de Julho | 10-13h e 15-19h (carga horária: 35h)
com Fernanda Eugenio, Guto Macedo e Soraya Jorge

 Esta oficina aborda o encontro entre as práticas ético-estéticas e 
as práticas somáticas, com foco no desdobramento das relações de 
reciprocidade entre o Modo Operativo AND e o Movimento Autên-
tico. Embora formalmente muito distintas, as duas práticas partilham 
um mesmo afecto-questão: o compromisso com a afinação da escuta 
sensível entre o si e o entorno e com a investigação experiencial, re-
lacional e situada de uma sensibilidade política. Apostamos que estas 
duas ferramentas podem funcionar como anticorpo uma da outra e, 
colocadas em conversa, estimular os praticantes a (re)questionarem e 
a (re-)abrirem os seus (e os nossos) modos de fazer.
 Empregando diferentes recursos, tanto o Modo Operativo AND 
(MO_AND) como o Movimento Autêntico (MA) se ocupam do treino 
da atenção ao momento presente e ao funcionamento das relações, 
trabalhando com a matéria do que já lá está e com os modos para 
reencontrar (um)a co-operação possível em acto. Ambos investigam, 
a partir de uma prática no terreno e no corpo, as modulações entre 
presença e ausência, dentro e fora, percepção e apreensão, afecto e 
partilha, foco e distracção, instante e memória, singularidade e colec-
tividade, desejo e responsabilidade.
 A oficina começará com dois dias dedicados a apresentar o MA aos 



participantes, desdobrando em paralelo as ferramentas do MO_AND, 
já apresentadas no fim-de-semana intensivo anterior. Nos dias seguin-
tes, a proposta consistirá em experimentarmos juntos modos de com-
binar as ferramentas do MA – o movedor, a testemunha  e o campo de 
potência para Bodyfulness que se instaura entre ambos – com as do 
MO_AND – a ética de incorporação do acidente, a desfragmentação 
de si e a prática da re-paragem através do (contra)dispositivo do jogo 
quê-como-quando-onde.

SEGUNDO FIM-DE-SEMANA

Livre
14 e 15 de Julho

SEGUNDA SEMANA

Oficina Continuada Modo Operativo AND e Práticas de Atenção
16 a 20 de Julho | 10-13h (carga horária: 15h)
com Fernanda Eugenio e Sílvia Pinto Coelho 

 Esta oficina funcionará como campo de afinação sensível e de 
preparação para a pré-paração, a ser praticada durante as tardes AN-
Dbodiment. Por um lado, trata-se simplesmente de proporcionar um 
espaço-tempo para continuar a praticar o Modo Operativo AND, des-
dobrando, pela insistência na frequentação, outras e outras camadas 
de complexidade, a partir da estrutura inicial oferecida no workshop 
intensivo de introdução e já então desdobrada, na semana anterior, em 
conversa com o Movimento Autêntico. Por outro lado, aliando este 
trabalho continuado à sensibilidade filigranar das Práticas de Atenção 
de Sílvia Pinto Coelho, criar as condições para começar (de novo), pela 
primeira vez, cada dia de trabalho, a partir do re-mapeamento do que 
temos, de como estamos, do que podemos, em modo de constante 
re-inventário. 
 Tanto Fernanda Eugénio como Sílvia Pinto Coelho têm vindo a 
debruçar-se sobre vários modos de olhar para o processo como uma 



dramaturgia de decantação: tudo ‘pode’ (acontecer), mas entre aquilo 
que ‘pode’ (acontecer), o que é que se torna possível, o que é que se 
revela e é relevante, tanto individual como colectivamente?

ANDbodiment. Como fazer para si um corpo de luta? 
16 a 20 de Julho | 15-19h (carga horaria: 20h)
com Fernanda Eugenio em conversa com Ana Dinger, Flora Mariah, Milene 
Duenha

 Esta oficina será dedicada ao tema-questão do ano, através da par-
tilha e habitação do ANDbodiment, o mais recente campo de pesquisa 
praticada do AND Lab. Nesta prática, o dispositivo ‘tabuleiro’, usado 
no jogo AND, transfere-se para as bordas e para a superfície do corpo, 
conformando um ‘corpo-tabuleiro’: dá-se a transposição da materiali-
dade e da sensorialidade corporais para zonas de atenção compositiva.  
ANDbodiment surgiu como termo para circunscrever a co-existência  
da noção de incorporação (embodiment) e da perspectiva que o co-
nectivo E (AND) oferece como ética praticada no sabor do viver jun-
tos. Busca-se experimentar o percurso de um corpo que não se limita 
ao É (saber), nem ao OU (achar), mas que se disponibiliza a incorporar 
Es ilimitadamente - pela duração dos seus devires e pela percepção (e 
consequente abandono) dos seus assentamentos provisórios. Trata-se, 
portanto, de um exercício que se dedica ao questionamento recorren-
te sobre/com o que podem os corpos, quando se busca um refinamen-
to da atenção aos movimentos inquietos e incessantes de agregação e 
desagregação, aderência e insurgência que, desde um plano infinitesi-
mal, se fazem na (e fazem a) reciprocidade. Assim sintonizado, um cor-
po de luta pode, então, com-parecer ante a intensificação de devires 
emergentes, seja na escala do poro ou da cidade: inter-ferindo, abrindo 
feridas; abrindo-se aos acontecimentos que serão, novamente, matéria 
de um jogo que se inventa em velocidade de guerra.

AO LONGO DE TODO O CURSO

Cartografia em movimento: MO_AND enquanto Prática de Cuidado 
e Intervenção 
6 a 20 de Julho



com Eduardo Passos (interlocução paralela), Iacã Macerata, Ruan Rocha e Ma-
riana Ferreira (interlocução presencial) em conversa continuada com Fernanda 
Eugenio.

 Grupo de trabalho que acompanhará o percurso desta edição da 
Escola de Verão, dedicando-se a inventariar, em tempo real, os pro-
cedimentos de Cuidado e Intervenção já presentes no MO_AND, 
manifestos ou latentes, numa investigação continuada dos modos 
do MODO, reparando nas consequências operadas e concretizadas 
pelo MO_AND na matéria afectiva de ‘cada um’. Actualmente, a pos-
sibilidade do uso clínico transversal das ferramentas do MO_AND, na 
escuta duracional e na assistência singularizada, é oferecida através 
dos (contra)dispositivos hANDling e Crafting. Estas são situações de 
acompanhamento one-to-one, seja através de sessões avulsas, do Pro-
cesso Assistido Individual, do Percurso de Cuidado Colectivo ou de 
pequenos grupos de inter-reparagem - intervenção e supervisão. 
 Esta zona de aplicação do Modo Operativo AND, a partir da injun-
ção etnografia-arte-clínica, resulta da colaboração entre Fernanda Eu-
genio e investigadores ligados à clínica trans, clínica com a subjectivi-
dade e clínica de território, procurando criar interfaces de relação que 
permitam ‘crescer para o interior’ daquilo que é tocado (e revolvido) 
quando se é tocado pela ética do MO_AND -  pela táctica de cuidado 
do entorno através do cuidado de si  e vice-versa. 
 O acompanhamento é feito  directamente por Fernanda Eugenio 
e/ou por investigadores associados ao AND Lab com formação clínica 
e é desenhado à medida das questões apresentadas por  cada pessoa/
grupo: emergentes ou urgentes, micro-relacionais ou organizacionais, 
quotidianas ou extraordinárias. 

DES-FECHO (extra)

21 de Julho
Dia de Encontro Emergente Aberto

 Dependendo da vivência do grupo durante as duas semanas e seguindo 
um processo auto-organizativo, o curso poderá estender-se para incluir um en-
contro-festa-partilha final. 



Residência de Criação Colaborativa ANDbodiment 2017
Foto: Joana Maia



A PROPOSTA DESTA EDIÇÃO
OU UM QUASE-MANIFESTO ANTE O IRREPARÁVEL

 Elegendo como foco a PRÉ-PARAÇÃO, uma das ferramentas-conceito 
emergentes das actuais investigações desdobradas do Modo Operativo AND, 
pretende-se que a edição#3 da Escola de Verão AND seja território de prepara-
ção (inventário, experimentação e sistematização de exercícios) para a pesquisa 
duracional com a qual o AND Lab se ocupará durante o próximo ano de 2019: a 
habitação intensiva da também recém-formulada palavra-conceito IRREPARÁ-
VEL e da questão “O que pode uma ética de reparação”.
 Começar desde já a tactear essa questão deu-se por des-cisão. Acon-
tece, ao lidar com o Irreparável, que o impossível da tarefa a torne urgente. Ao 
mesmo tempo - e sem contradição -, há que preparar(-se) suficientemente. Por-
que toda a reparação será sempre insuficiente e porque desde sempre é já tarde 
demais, começar agora a re-unir as forças. Ou ainda: reconhecer no continuar 
o já ter começado e, nos tantos re-começos, o continuar. E então continuar a 
continuar.
---- É também o afecto forte pelo Irreparável que faz a rebeldia desta apresen-
tação: também ela corpo transbordante, começou por tentar ser sinopse e foi-
-se escrevendo na direção do quase-manifesto. Pronunciamento antes do salto, 
pronunciamento enquanto fervilhar. Porque este tomar para si a questão do 
Irreparável é, na relação com a emergência do próprio Modo Operativo AND, 
um re-tomar: completa-se aqui uma volta na espiral que, há mais de 15 anos, 
permitiu elaborar a primeira formulação-proposição-análise do que poderiam 
(ser) os modos de vida E no plano das relações íntimas. ----
 A proposta para a edição #3 da Escola de Verão AND será, então, situar 
a investigação numa escala proximal e microscópica, trabalhando com a matéria 
da DOBRA ENTRE O ÍNTIMO E O POLÍTICO e com os modos como damos 
corpo ao mundo e mundo ao corpo. A aposta – aposta de pesquisa, a ser per-
corrida em vivência com os cúmplices-colaboradores do AND Lab e quem mais 
se sentir convocado – é a de que o grau de (ir)reparabilidade do mundo-como-é 
deriva directamente do grau de consistência deste vínculo, que é também a 
passagem que não cessa de se fazer e refazer, entre o dentro e o fora, o sujeito 
e o acontecimento. A aposta, ainda, é a de que uma ética de reparação que só 
poderá emergir da justa afinação desses fluxos, numa concertação recíproca 
entre o infinitesimal e o cósmico, e num reconhecimento de que a luta pela 
descolonização precisa de ser/estar pré-parada debaixo da pele. Não propria-



mente porque precise de ser planeada (embora, se calhar, também) mas porque 
consistirá num já estar parade, lá onde o Irreparável não pára, nunca, de (re)
constituir o mundo-como-é.
 A proposta será, então, situar esta investigação colectiva nos (i)limi-
tes-confins do Reparar – a operação-síntese do Modo Operativo AND, na sua 
tripla acepção de parar de novo (re-parar), inventariar atentamente e manusear 
em concerto. Experimentar a frequentação das suas bordas, beiras, quase-a-
bismos: pré-parar para nos prepararmos, prepararmo-nos para pré-parar ante o 
Irreparável, assim freando a sua reprodução. Para isso, dispomo-nos a esgarçar 
o corpo, nas suas miudezas, indagando nele e com ele todas as variantes, gra-
dações e antípodas da operação Reparar. A pergunta, a não responder, mas a 
proliferar em território de (an)coragem: COMO FAZER PARA SI UM CORPO 
DE LUTA?
 Reivindicamos, para compor este território de pesquisa situada, uma 
Presença e uma Luta: presença sem Eu, luta sem reactividade. Exposição sem 
exibição, recusa sem antagonismo. Não a presença que se debate com as ques-
tões da representação espectacular, pois comparecer é explicitar as próprias 
fragilidades e não forjar a aparência de uma força. Não a luta que se organiza 
como entrincheiramento sectário, disputa pelo poder ou mimetização -perpe-
tuação da violência -, pois é de firmeza e não de intransigência que se trata: 
“de falhar de novo e de falhar melhor” (como na máxima de Beckett); de es-
cutar mais do que falar e de dizer sem fazer calar. E embora só se possa lutar 
em contacto com a força-fragilidade das próprias feridas, também só se pode 
lutar em co-passionamento: lá onde as feridas são de ume porque de todes, de 
todes porque de ume. Lutar é co-incidir, é “estar à altura do que nos acontece” 
(como na definição da ética em Deleuze), assim como agir eticamente é uma 
luta constante. Lutar é a materialização da ética: é a sua per-formação.
 Reivindicamos um corpo de luta para “fazer (n)o difícil” (como em Nan-
cy) que é, a todo e a cada dia, recomeçar pelo meio – pelo incontornável da 
usurpação-colonização constituinte do mundo-como-é – e refazer aí, situada-
mente, a co-implicação e a co-operação. E desviar, aí, outra e outra vez, todas 
as “pistas falsas” infiltradas nos modos de fazer e de viver construídos como se 
fossem dados. Tal como o desorganismo acarreta um esforço e um risco que 
começam por ser solitários, também um corpo de luta precisa de começar (ou 
parar) no entre-si, para continuar através de um entre-maior-do-que-si: um en-
tre-muites ou entre-todas as coisas humanas e não-humanas.
 Pan-sensibilidade, trans-corporificação: será possível manifestar outros 
dos nossos Múltiplos, além daquele que viemos a chamar de “Eu”? Será possível 
começar por expropriar e desautorizar “Este que Sempre Fala”, através de uma 
multiplicação do em-si-mesmado em um milhão de escutas outradas? Será pos-



sível começar a dissidência pelo auto-descondicionamento?
 Confiamos que não é apenas possível, nem apenas necessário: é tam-
bém impossível e preciso e, por isso mesmo, talvez seja a única chance ante o 
Irreparável.
 Ante o Irreparável, comparecer envolverá encontrar modos singulares 
e, portanto, múltiplos, de operar o que poderá ser o ANDbodiment – a corpo-
rificação de um cuidado distribuído, suficiente, recíproco e equânime – num 
empenho continuado em não perpetuar o Irreparável em (também) Irreparado.
 Assumir o Irreparável, aceitá-lo e reconhecê-lo – desde um plano mi-
croscópico, invisível, doméstico, até àquele da sua enunciação mais exposta, 
pública e colectiva – já começa a dar corpo à dissidência e a per-formar o corpo 
de luta. Corpo de não-endosso e, portanto, da descontinuação do mundo-co-
mo-é.
 Um corpo de luta não se faz sem que se gere atenção a toda e a cada 
uma das suas partes, das suas camadas constituintes, geológicas e geográficas. 
Um corpo de luta não se faz sem torná-las moventes e movediças, sem desfrag-
mentá-las, reconhecendo-se como agregado não-compulsório, para o qual ne-
nhuma organização tem prerrogativa de auto-evidência. Não se faz sem enfren-
tar em si o desafio da descolonização dos regimes da intimidade, dos modos do 
sozinho no juntes, em especial nas formas mais imediatas e próximas de relação; 
sem des-privatizar os desejos e as volições; sem des-normatizar as suas ecolo-
gias e noções de saúde e bem estar; sem des-automatizar padrões reincidentes, 
hábitos de comportamento e conversas internas – monólogos da interpretose e 
do ponto de vista – que não cessam de restaurar o mundo-como-é, num plano 
infinitesimal, à revelia daquilo que se possa reinvidicar e pretender (re)presentar 
no plano identitário-societário. É então preciso – mas é tão impreciso! –termo-
-nos para entre-termo-nos. E assim recursivamente.
 Dizer tudo isto não é já saber como sair desta (ou entrar nesta). Os 
procedimentos da PRÉ-PARAÇÃO estão por ser cartografados-inventados, em-
bora já se avolumem algumas pistas dadas pelo saborear. Mais uma vez, a pro-
posta é fazer com o que se tem. Por um lado, voltar a tensionar as ferramentas 
já existentes do MO_AND para exercitar a fractalização, a des-hierarquização 
e a redistribuição metaestável da atenção, bem como a sua materialização em 
co-passionamento e em gesto suficiente. Por outro lado - e táctica principal 
quando se trata de afrontar o Irreparável -, habitar as alianças, tanto na potência 
inerente de re-pergunta e de re-estranhamento, como na potência de agrega-
ção de esforços em mutirão.
 Por isso, nesta Escola de Verão #3, propomos colocar as ferramentas 
do MO_AND para vibrar em conversa com outras forças: as ferramentas Body-
fulness do Movimento Autêntico, tal como praticado pela Soraya Jorge e pelo 



Guto Macedo; os procedimentos de afinação sensível das Práticas de Aten-
ção propostas pela Sílvia Pinto Coelho; as incipientes Práticas Ético-Somáticas 
emergentes na mais recente linha de pesquisa do AND Lab, o ANDbodiment 
(na qual trabalho em colaboração, nesta edição da escola, com a Ana Dinger, 
a Flora Mariah e a Milene Duenha); além de um acompanhamento-supervisão 
de todo o processo pelo Eduardo Passos (em interlocução paralela) e pelo Iacã 
Macerata, pela Mariana Ferreira e pelo Ruan Rocha (em interlocução presencial) 
a fazerem o tracking dos modos como o MO_AND se (pode) torna(r) Prática 
de Cuidado e Intervenção.

Fernanda Eugenio, Abril de 2018

Laboratório de Verão AND Brasil 2018 | #1 Tomar Corpo, Acontecer
Oficina Modo Operativo AND & Movimento Autêntico
Foto: Bia Prado



CAIXA DE FERRAMENTAS
Modo Operativo AND | Movimento Autêntico | Práticas de Atenção | 

ANDbodiment

Modo Operativo AND
Fernanda Eugenio

 O Modo Operativo AND é um sistema de improvisação e com-
-posição-com em acto, que oferece uma série de instrumentos para 
o estudo praticado das políticas da coexistência, da convivência e da 
colaboração. Através do (contra)dispositivo jogo, este sistema permite 
a investigação experiencial e conceitual dos funcionamentos e (des)
dobramentos do Acontecimento, articulando uma abordagem ético-
-estética às consequências dos nossos gestos e posicionamentos e 
estimulando uma sensibilidade  atenta e minuciosa às modulações re-
lacionais da reciprocidade (justo meio entre a complementaridade e a 
simetria) e da suficiência (justo meio entre a eficiência e a desistência). 
 Através de uma caixa de ferramentas tácticas, o MO_AND propi-
cia as condições para a prática de uma filosofia habitada e concreta e 
para a activação de uma sensibilidade fractal, trabalhando com escalas 
de menorização/maximização do (in)visível e de redução/ampliação 
do espaço e do tempo. Permite, ainda, simular uma simultaneidade 
dentro/fora, instalando mundos dentro de mundos para, assim, exerci-
tar a sustentação do fora no dentro e do dentro no fora.
 Propostas simples, que exploram as formas lúdicas do jogo não-
-competitivo para tornar manuseável o pensamento e explícitas as 
consequências do gesto, estimulam ao mesmo tempo a capacidade de 
auto-observação em acto e a tomada de decisão responsável e situada. 
 Através de um trabalho de co-posicionamento e (des)dobragem 
por manejo directo, é possível frequentar a atenção ao comum, a dis-
ponibilidade ao imprevisto e o prazer da comunidade, realizando e ma-
nuseando a materialidade dos acontecimentos na sucessão espiralada 
das suas emergências e esgotamentos, acompanhando a sua propaga-
ção em regras imanentes e sempre provisórias. Aprende-se, por fim, a 
negociar, na prática, o justo meio entre os afectos pessoais e os acon-
tecimentos colectivos.
 



Movimento Autêntico
Soraya Jorge e Guto Macedo

 O Movimento Autêntico é uma abordagem somática criada pela 
americana Janet Adler - que dá continuidade à prática, actualmente, 
sob o nome The Discipline of Authentic Movement as a Mystical 
Practice. O Movimento Autêntico foi introduzido no Brasil por So-
raya Jorge, que a ele se tem dedicado há mais de vinte anos. Ao longo 
desta trajectória, Soraya Jorge desenvolveu um modo singular para a 
prática e partilha do Movimento Autêntico, inicialmente sozinha e, 
desde 2010, em colaboração com Guto Macedo. Através de processos 
formativos abertos e duracionais – nos quais a aprendizagem coinci-
de com um compromisso mais vasto com a vida – são exploradas as 
questões “O que me move?” e “Como movo, me relacionando com o 
que me move?”, a partir do percorrer contínuo do corpo e dos seus 
estados. No MA, a vivência destas questões permite a abertura e a 
sustentação de um espaço para diferentes estados perceptivos e de 
acções. O MA instaura, assim, um estado de BODYFULNESS: um jei-
to de adentrar a dançação que “ocupa o terreiro”, sustenta todos os 
tempos e olha, dilatando e compactando os espaços, encontrando es-
tados meditativos onde a pausa, o movimento, o silêncio e os sons, em 
gradação, corporificam as forças que nas formas emergem. 
 O fundamento da investigação proposta pelo Movimento Autên-
tico é a estrutura relacional Movedor-Testemunha. No MA, esta estru-
tura compõe-se, no mínimo, de um Movedor e de uma Testemunha, 
permitindo activar o campo da prática a partir do estabelecimento 
de uma relação de confiança e de uma escuta recíproca. Com a práti-
ca regular, são experimentados outros modos de actualização destas 
duas funções, que se desdobram, também, para todas as outras rela-
ções que temos na vida. Podemos falar de uma Testemunha Interna, 
que é movida pela prática constante e emerge dessa/nessa estrutura: 
um “entre espaço” – consciência em movimento – que acompanha e 
não julga os processos que estão a ser tocados, vistos e experiencia-
dos. Os julgamentos, interpretações e narrativas que criamos sobre o 
outro são, da perspectiva do MA, uma matéria cujo reconhecimento 
permite que nos apropriemos e responsabilizemos: abrindo-os, pode-
mos transformá-los em fonte de riqueza para o conhecimento de si 
em relação. A dinâmica MOVER/TESTEMUNHAR vai, assim, gerando 
um CORPO COLECTIVO TECIDO NAS SINGULARIDADES. 



Práticas de Atenção
Sílvia Pinto Coelho

 Das muitas e variadas práticas que temos para nos colocarmos 
em estado de escuta activa, de investigação e de criação, colocamos 
como hipótese a possibilidade de isolamento sensorial, delimitando 
uma zona temporária de atenção A curiosidade da percepção e a cria-
ção de nexos em estado incipiente constituirá o lugar privilegiado de 
pesquisa.
 Habitar um campo constituído envolve um processo de ajuste de-
licado e re-situado, em cada etapa, para encontrar uma implicação. 
Qualquer coisa como olear e afinar a máquina enquanto a usamos, 
num cuidadoso trabalho de sintonização.
 Por vezes, este processo já co-habita connosco há muito tempo. O 
trabalho pode, nesse caso, passar por reconhecer o que já se encontra 
em andamento, para o explorar com a atenção, a imagem e a imagina-
ção geradas.

ANDbodiment
Fernanda Eugenio em conversa com Ana Dinger, Flora Mariah, Milene Duenha

 A linha de investigação emergente ANDbodiment dedica-se à apli-
cação do Modo Operativo AND ao estudo praticado da corporeidade, 
tanto no desenvolvimento de procedimentos pedagógicos encarnados 
quanto na geração de matéria para a criação colaborativa de objectos 
artísticos que tenham o corpo como interface. O procedimento que 
temos vindo a pesquisar centra-se na transformação da materialidade 
e da sensorialidade corporais em zonas de atenção compositiva, atra-
vés da transposição do dispositivo ‘tabuleiro’ usado no jogo AND para 
as bordas e a superfície do corpo, conformando um ‘corpo-tabuleiro’, 
um corpo-território. Aparece assim, em simultâneo, um duplo: por um 
lado, o corpo-concretização-social, carregado e feito de sobrecodifi-
cações e, portanto, já e sempre comparecendo enquanto velocidade 
imparável – Corpo É; por outro, o corpo-concretude-bruta, agregado 
contingencial cuja simples presença em ‘aceleração zero’ transporta 
consigo a notícia de territórios de devir menos densos, a rondar en-
quanto nuvem de potências e a sinalizar imagens-situação ao mesmo 
tempo impensáveis e já ali manifestas – Corpo E, o corpo e os seus 



Múltiplos.
 Sobre e com o corpo-tabuleiro são então disparados dois jogos 
simultâneos, ao mesmo tempo irremediavelmente inconciliáveis e já, 
desde o princípio, recíprocos e comuns: um jogo sensorial e um jogo 
imagético. O trabalho orienta-se pelo funcionamento por posição-
-com do Modo Operativo AND, entretanto investido na provocação 
de estímulos sensoriais, nos quais se insiste até a emergência de uma 
direcção clara para um percurso possível e, sobretudo, até que uma 
das tomadas de posição opere uma dobra e seja, ao mesmo tempo, a 
continuação da direcção sensorial e uma primeira posição imagética, 
abertura também para a entrada em performatividade do corpo. Ex-
ploramos assim a possibilidade de chegar a uma imagem (e não partir 
dela) e de fazer isso a partir da desfragmentação-fractalização do cor-
po e do seu campo íntimo de afectos.



Residência de Criação Colaborativa ANDbodiment 2017
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SOBRE OS PROPONENTES & OS INTERLOCUTORES

 Ana Dinger é licenciada em Escultura pela Faculdade de Belas-Artes 
de Lisboa (2008), tendo frequentado os três primeiros anos da licenciatura na 
Faculdade de Belas-Artes do Porto. Desde cedo se sentiu desconfortável com 
categorias, oscilando entre teoria e prática e minando, aqui e ali, sempre que 
possível e com subtileza, os constrangimentos disciplinares. Frequentou o Gi-
nasiano, o Balleteatro, o Centro de Dança do Porto, o Curso de Pesquisa e Cria-
ção Coreográfica do Forum Dança (Porto, 2003) e o primeiro ano do bacha-
relato da Escola Superior de Dança (Lisboa, 2003/2004). Acreditando, a certa 
altura, que o mundo académico poderia ser um lugar privilegiado para albergar 
o esforço de questionamento constante, enveredou por uma pós-graduação 
em Arte Contemporânea, que completou em 2011. É na mesma Universidade – 
a Universidade  Católica Portuguesa - que integra, actualmente, o programa de 
doutoramento em Estudos de Cultura (plataforma Lisbon Consortium), como 
investigadora afiliada ao CECC (Centro de Estudos em Comunicação e Cultu-
ra). Foi bolseira da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) entre Setembro 
de 2012 de Agosto de 2016. A sua tese investiga certos processos metonímicos, 
como a espectralidade (associada a uma determinada noção de hospitalidade), 
que contribuem para a construção de continuidade dos trabalhos artísticos di-
tos performativos. Articulando as suas questões com o Modo Operativo AND, 
que segue desde 2011, tem inaugurado outras possibilidades de relação que 
não se esgotam no ‘sobre’. Uma dessas possibilidades já materializada, além-te-
se, é uma série de conversas situadas e experimentais com Fernanda Eugenio 
(Metálogos), iniciada em 2015, que conta já com quatro edições (ou seja, com 
quatro aproximações a quatro problemas). Investigadora associada ao AND Lab 
desde 2015, colabora intensivamente com Fernanda Eugenio no acompanha-
mento das oficinas e cursos, no desenho e na criação de dispositivos de partilha 
do MO_AND e na constituição da linha de pesquisa Metálogo e Co-operação.  

 Eduardo Passos é professor titular do Instituto de Psicologia da Uni-
versidade Federal Fluminense e sub-coordenador do Programa de Pós-gradua-
ção em Psicologia da mesma universidade. É doutorado em Psicologia (UFRJ, 
BR 1992), mestre em Psicologia Clínica (PUC-Rio, BR 1986) e graduado em Psi-
cologia (UFRJ, BR 1981). Foi consultor do Ministério da Saúde do Brasil para a 
implantação da Política Nacional de Humanização do SUS - Serviço Único de 
Saúde (2003-2008). Foi consultor do International Center for AIDS Care and 



Treatment Program, Mailman School of Public Health (Columbia University, 
EUA, 2008-2009) e do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas 
Públicas do Conselho Federal de Psicologia (CREPOP/CFP), como membro da 
Comissão ad hoc de Metodologia do CREPOP (2010-2011). Realizou assessoria 
técnica para a avaliação dos projectos do Núcleo de Estudos e Saúde Colectiva 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - NESC/UFRN/MS (2014). 
Tem experiência na área de Psicologia, actuando sobre a questão das relações 
cognição/subjectividade e no pensar-fazer de políticas públicas de saúde. Pes-
quisa os usos do método da cartografia e de metodologias participativas na clí-
nica transdisciplinar com a subjectividade e enquanto ferramentas de interven-
ção. Neste plano, desde 2013, estabeleceu uma interlocução com o AND Lab, 
tendo já por várias vezes acolhido Fernanda Eugenio na UFF para a realização 
de palestras, jornadas de investigação e oficinas sobre o Modo Operativo AND 
e as suas relações com a clínica transdisciplinar. Orienta diversas pesquisas de 
mestrado e doutoramento em Psicologia, que abordam os usos do Modo Ope-
rativo AND na formação do clínico, enquanto prática de cuidado e/ou como 
ferramenta para a supervisão e a intervenção institucional. Em 2015, acolheu e 
mediou, junto com Fernanda Eugenio, a Residência Mergulho à Superfície (Pe-
trópolis, BR), para a escuta e o acompanhamento de um conjunto de investiga-
ções sobre o MO_AND, em andamento ou já concluídas, sob a sua orientação. 
Actualmente, integra como consultor a linha de pesquisa AND Cuidado. 

 Fernanda Eugénio é antropóloga, artista, investigadora e docente. 
Trabalha com pesquisa de campo, escrita, performance ampliada (corpo, ins-
talação, vídeo, fotografia e proposições urbanas situadas) e, sobretudo, com a 
construção de modos de fazer transversais para a composição relacional e para 
a criação por re-materialização. É pós-doutorada pelo Instituto de Ciências So-
ciais da Universidade de Lisboa (2012); doutorada (2006) e mestre (2002) em 
Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ. Entre 2003 e 2017, foi pes-
quisadora associada do CESAP/IUPERJ/UCAM (Rio de Janeiro, Brasil) e, entre 
2005 e 2012, foi Professora Adjunta do Departamento de Ciências Sociais da 
PUC-Rio. Nos últimos quinze anos, tem leccionado, como professora convida-
da, em diversos programas de formação em ciências sociais, artes e performan-
ce (inter)nacionais (Hemispheric Institute of Performance and Politics, New 
York University; Master Solo Dance Authorship HZT-Berlin; Academy of Media 
Arts Cologne; Fórum Dança Lisboa; Universidade Nova de Lisboa; HomeTown 
College Cambridge; IUNA Buenos Aires; Universidad de Chile; San Art Gallery 
Ho Chi Mihn City, Kestle Barton Rural Centre of Arts;  UFF; UFRJ; UNI-Rio; 
UDESC; UNESPAR; UFGRS; UFBA; Curso Técnico em Dança de Fortaleza; Esco-



la e Faculdade Angel Vianna Rio de Janeiro, dentre outros). As suas publicações, 
criações artísticas e colaborações têm circulado por diversos países, incluindo 
o Brasil, Chile, Argentina, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Áustria, França, 
Grécia, República Checa, Reino Unido, EUA e Vietname. Dirige, actualmente, a 
plataforma AND Lab | Arte-Pensamento e Políticas da Convivência - com sede 
em Lisboa e núcleos no Brasil (Curitiba e Rio de Janeiro) e na Espanha (Madrid) 
-, a partir da qual explora os entre-lugares emergentes de uma trajectória marca-
da por colaborações intensivas, deslocações e desvios, entre a pesquisa acadé-
mica estrita e uma investigação singular dos usos artísticos e políticos da etno-
grafia como ferramenta circunscritiva-performativa. Esta pesquisa, sempre em 
processo, sintetizou-se de diferentes modos durante os últimos quinze anos 
(Sistema É-Ou-E, Modo de Vida E, Etnografia Recíproca, Etnografia como Per-
formance Situada, Reprograma, Reparagem, Pensação), adoptando finalmente 
a actual nomenclatura Modo Operativo AND, a partir de uma fase de colabo-
ração intensiva com o coreógrafo João Fiadeiro (2011-13), com quem fundou o 
AND Lab. Do seu constante funcionamento por “colaboração indisciplinada”, 
destacam-se ainda: a relação com o colectivo carioca O Alfinete Amarelo/O 
Pavão Popular (desde 2007), com o qual criou a peça MegaCenaContempo-
rânea (2009) e trabalhou a construção de proposições que mesclam humor e 
protesto, a partir da exploração sistemática de quatro operações (acúmulo/
coexistência, ordem/corrupção, imitação/proliferação, catalogação/codifica-
ção); o projecto de práticas site-specific CITY LABS, desenvolvido com o ar-
tista contextual Gustavo Ciríaco (desde 2009); a parceria com o Corporeilabs/
Psicologia-UFF e com o colectivo Corposições (desde 2013), no âmbito da qual 
tem trabalhado um conjunto de protocolos para a interlocução arte-clínica, e 
da qual recentemente se tem desdobrado, em colaboração mais directa com o 
psicólogo Iacã Macerata, a linha de pesquisa AND Cuidado; a colaboração com 
o artista, professor e investigador do MO_AND Francisco Gaspar Neto (desde 
2014), com quem criou o dispositivo de encontro AND HOW e com quem 
actualmente colabora no Projecto Arrumos; a colaboração com a investigadora 
Ana Dinger (desde 2015), com quem partilha a Série Metálogos, projecto de 
escrita performativa que explora a criação ao vivo de objetos intermezzo, nem 
apresentação académica nem happening; o desenho do projecto Topias Urba-
nas, em colaboração com arquitecta Joana Braga, a partir de uma encomenda 
do Teatro Maria Matos (2016-17). Outras e diversas colaborações com artistas, 
arquitectos, escritores, pedagogos, psicólogos e investigadores dos mais varia-
dos campos marca(ra)m o percurso de Fernanda Eugenio, tendo resultado na 
criação de artefactos híbridos, performances, jogos-performances e peças; na 
produção de eventos, encontros, exposições e publicações, etc. Fernanda Eu-
genio é, ainda, membro da plataforma RIA-Rede de Investigação Artística e do 



colectivo Baldio-Estudos Performance, com quem co-criou o primeiro Curso 
Experimental em Estudos de Performance em Portugal (Tomar Posição: o polí-
tico e o lugar, em 2016).

 Flora Mariah é bailarina, performer, cantora e produtora cultural. Li-
cenciada em Dança pela Universidade da Cidade do Rio de Janeiro e formada 
pelo Curso Técnico de Formação de Bailarino Contemporâneo da Escola Angel 
Vianna. Frequenta, actualmente, o mestrado em Antropologia do ISCTE-IUL 
(Lisboa), desenvolvendo uma pesquisa em torno da performatividade da bran-
quitude. Em 2014, deu início a um trabalho na Favela da Maré (Rio de Janeiro), 
partindo de uma oficina de dança e consciencialização do movimento. A expe-
riência da oficina originou a formação de um grupo de jovens, dançarinos do 
passinho - o RuaC do Passinho. É com este grupo que tem vindo a desdobrar o 
anterior trabalho de consciencialização do corpo e do movimento, agora par-
tindo, especificamente, da dança do passinho. Esta experiência proporcionou 
uma aproximação mais profunda ao universo do Funk. Esta e outras questões 
decorrentes da experiência levaram ao desenvolvimento e realização, em 2015, 
com Geisa Lino, do projecto AMARÉFUNK - um festival de funk que acon-
tece dentro da favela da Maré, com diversas actividades gratuitas, tais como: 
workshops de DJ e danças urbanas; debates sobre funk e sexualidade, a crimi-
nalização do funk e segurança pública; shows e palco aberto para DJs e MCs 
da comunidade. Partilha com a DJ Cigarra a produção, em Lisboa, de uma festa 
chamada carniÇeira, assente numa pesquisa sobre cultura queer periférica, que 
procura trazer MCs, DJs, performers, artistas e activistas dessa cena periférica 
para o centro da cidade. É pesquisadora associada ao AND Lab Lisboa desde 
2015, integrando a linha de pesquisa e criação ANDbodiment.

 Guto Macedo é director teatral, coreógrafo, actor-bailarino, músico, 
cantor, educador somático e de percepção musical, pesquisador do movimen-
to, pioneiro do ensino de Contacto Improvisação no Brasil. Graduado em Artes 
Cénicas – habilitação em Direcção Teatral - e Pós-Graduado em Neurociências 
Aplicadas – Ênfase em Aprendizagem, ambas na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - UFRJ (RJ/2006/2016); foi bolsista da Jennifer Muller & The Works 
Foundation (NYC/1985 a 87) e iniciado em Contacto Improvisação (CI) por 
Nina Martin do Channel Z (NYC/1986); participou de várias oficinas de CI com 
professores/fundadores do CI como Daniel Lepkof, Keith Hennessy, K.J. Hol-
mes, Lisa Nelson, Nancy Stark Smith, Nita Little, Martin Keogh, Ray Chung, 
entre outros. Desde 2003, pratica o Movimento Autêntico (MA) com a Intro-



dutora do MA no Brasil, Soraya Jorge, desenvolvendo com ela uma pesquisa 
intitulada Contato Autêntico.  Professor de Expressão Corporal, Dança Mo-
derna, Dança Contemporânea, Movimento Autêntico e Contato Autêntico em 
oficinas culturais, escolas, grupos, companhias e festivais de dança, no Brasil 
e no exterior. Participou como proponente nos seguintes eventos: Festival de 
Dança-Teatro Bühnenwerkstatt (Graz/2013/Áustria); III Encontro Diamantino 
de Igatu – Brasil/2016;  Festival EmComTato III e IV (Palmeiras/2013 e 2017/
Brasil); Festival Internacional de Contact en Montevideo (2012/Uruguai); En-
contro Internacional de Contacto Improvisação de SP (2012/Brasil); Centro 
de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa 
(2011/Portugal); Festival Touch&Play (Cardona/2011/Espanha); Intensivo de 
Contato Autêntico em Tessalonik (2011/Grécia); Festival do Centro de Con-
tacto Improvisação e Desenvolvimento de Performances de Moscovo (2010/
Russia); Festin Mundial (Buenos Aires/2010/Argentina); Espacio De Desarrollo 
Armónico (Montevidéu/2010/Uruguai); Freiburg International Festival (2008/
Alemanha). É co-curador e coordenador de oficinas do Festival Contact in Rio 
(RJ/de 2008 a 2011/Brasil). Trabalha também com pessoas com necessidades 
especiais em saúde mental na Clínica ND, no Rio de Janeiro (2006/07 , 2012/13 
e 2016/17/18), e oferece atendimento particular. Criou e foi da equipa de orga-
nizadores dos Encontros Internacionais de Movimento Autêntico (Viena/Áus-
tria, em 2008/09/10 e 2012, Orahovac/Montenegro, em 2011, e Lago di Como/
Itália, em 2013). Em 2010 criou, com Soraya Jorge, o CIMA (Centro Internacio-
nal do Movimento Autêntico) e o Programa de Aprendizagem do Movimento 
Autêntico (PAMA), um projecto de parceria Áustria/Brasil, com Clarissa Costa, 
Isaias Costa e Soraya Jorge. Em parceria com Soraya Jorge, coordena este pro-
jecto (PAMA), difundido no Brasil (São Paulo, Rio de janeiro e Recife) e em 
Lisboa com o nome de Processo Formativo do Movimento Autêntico. Integra, 
ainda, o Núcleo And Lab Rio de Janeiro.

 Iacã Macerata é psicólogo e psicólogo clínico, mestre e doutor em 
psicologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), natural de Porto Ale-
gre, Rio Grande do Sul, Brasil. Trabalhou por 11 anos em serviços de saúde e 
assistência social para pessoas que vivem nas ruas, actuando directamente nas 
ruas das cidades de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Destes trabalhos desenvolveu 
a proposição “clínica de território”, que consiste em perspectivas, directrizes, 
metodologias e dispositivos para a construção de redes de cuidado no espa-
ço da cidade, por parte de equipas multiprofissionais de políticas públicas. É 
pesquisador, utilizando a cartografia como direcção metodológica, na linha de 
uma pesquisa intervenção-participativa de perspectiva cartográfica. Faz parte 



do grupo de pesquisa “Enativos: produção de conhecimento e cuidado”; do co-
lectivo “Redução de Danos Rio de Janeiro” - que aborda a questão política das 
drogas na produção do cuidado; do colectivo “Corposições: profanações entre 
performatividade, afeto e território” - colectivo que reúne clínicos e artistas 
e que trabalha com desdobramentos do Modo Operativo AND. É professor 
adjunto do Departamento de Psicologia do Campus de Rio das Ostras da Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF). Colabora com Fernanda Eugenio na linha 
de pesquisa AND Cuidado (AND Lab Lisboa) e na coordenação/condução local 
de actividades do Núcleo AND Lab Rio de Janeiro. 

 Mariana Ferreira é psicomotricista no Instituto de Neuroeducação 
onde pesquisa, nos contextos clínico e educacional, os modos de relação da 
criança e do adolescente com o processo ensino-aprendizagem. No Instituto 
faz avaliação-intervenção nas perturbações do desenvolvimento e da aprendi-
zagem e na psicopatologia da criança e do adolescente. Está envolvida na me-
diação da relação professor-aluno, na pesquisa e introdução das práticas ‘apren-
dizagem por projecto’, ‘aprendizagem pelo jogo’ e relaxamento e da utilização, 
em contexto clínico e educativo, de jogos manuais-físicos e jogos digitais. É 
docente na Pós- Graduação em Neuroeducação do Instituto Português de Psi-
cologia, em Lisboa e no Porto, onde lecciona ‘A relação entre emoção, corpo e 
cognição no processo ensino-aprendizagem’, ‘Vivências de movimento em con-
texto clínico e educativo – práticas neuropsicomotoras de atenção, memória, 
percepção e funções executivas’. Das experiências com o movimento destaca a 
influência do tempo-estudo-pesquisa com Silvana Pedrazzi, Silvia Patzsh, Mari-
na Nabais e Catarina Câmara. É formada em Deep Memory Process e Dynamic 
Theatre e é formanda em Movimento Autêntico com Soraya Jorge [CIMA] com 
quem teve, em 2011, o primeiro contacto com MA. Em 2017, iniciou a Especia-
lização em Psicoterapia de orientação Psicanalítica Relacional na Psirelacional 
em Lisboa. Tem clínica privada em Lisboa, onde atende adolescentes e adultos. 
Licenciou-se na Faculdade de Motricidade Humana e estudou artes plásticas e 
dança no Grossmont Comunity College (Califórnia), Lamar University (Texas) 
e na Southwest Texas State University. Teve o primeiro contacto com o Modo 
Operativo AND com Fernanda Eugenio em 2015/2016 e, desde então, colabora 
com o AND Lab, em Lisboa. Em 2016, colaborou com Fernanda Eugenio no 
Projecto “O AND vai à Escola”, que acompanhou durante um ano lectivo uma 
turma de adolescentes do ensino vocacional do Agrupamento Escolar do Azei-
tão. Actualmente, integra a linha de pesquisa AND Cuidado, juntamente com 
Fernanda Eugenio, Iacã Macerata e Ruan Rocha.



 
 Milene Duenha é bailarina, actriz, performer e arte-educadora bra-
sileira. Doutoranda em Teatro na Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) – Brasil, foi bolsista do Programa de Doutorado Sanduíche no Exte-
rior pela CAPES na Universidade de Lisboa.  É mestre em Teatro pela UDESC, 
pós-graduada em Artes Visuais / Arte-educação e graduada em Artes Cénicas 
pela Universidade Estadual de Londrina – PR – Brasil. Pesquisa possibilidades 
compositivas em arte, observando noções de presença do artista e respectivas 
implicações ético-estéticas. Interessa-se por questões ligadas ao corpo ingo-
vernável e os seus modos de estar-fazer como potência de afecto. Actua na 
intersecção entre as linguagens da dança, da performance e do teatro. Desen-
volve uma pesquisa artística com o colectivo Mapas e Hipertextos, desde 2012, 
através da qual são experimentados, em espaços públicos e em espaços alter-
nativos, procedimentos de criação em artes performativas. Integra o Projeto 
Corpo, Tempo e Movimento, desde 2015, no qual corpo, memória e cidade são 
postos em questão, por meio de propostas site specific e composição urbana. 
Apresentou trabalhos em festivais como: AMOSTRA URBANA (2017); Múltipla 
Dança (2017, 2016, 2013); Fórum Internacional de Dança (2016); Seminário de 
Dança de Joinville (2016); Isnard Azevedo (2014), entre outros. Trabalhou como 
professora na área de dança-educação no Instituto de Pós-Graduação e Exten-
são IPGEX - SC 2013-2014.  Fez cursos com Fernanda Eugenio, João Fiadeiro, 
Ivaldo Bertazzo, Luis Garay, Vanilton Laka, Micheline Torres, Alejandro Ahmed, 
Guillermo Gómez-Peña, Roberto Sifuentes e Dani d’Emilia, entre outros. É pes-
quisadora associada ao AND Lab desde 2017, integrando a linha de pesquisa 
e criação ANDbodiment e colaborando na condução local de actividades do 
Núcleo AND Lab Curitiba. 

 Ruan Rocha é psicólogo, licenciado pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) (2014), e especialista em Atenção Primária à Saúde (Saúde 
da Família), pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca / Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) (2017). Actuou, nos últimos anos, em frentes eminen-
temente preventivas e assistenciais nas políticas públicas de saúde em periferia 
do município do Rio de Janeiro, dedicando-se ao acolhimento e ao cuidado 
atento, tanto dos profissionais de saúde quanto das populações sobre as quais 
tinha responsabilidade sanitária. Trabalhou em equipa multiprofissional, articu-
lando e qualificando o processo de trabalho e a rede de cuidado, buscando in-
tervir em densidades micro-institucionais de modo a potencializar e performar 
um cuidado transversal. Aposta nas dimensões éticas, estéticas e políticas do 
seu fazer profissional. É colaborador do AND Lab | Arte-Pensamento e Políti-



cas da Convivência, em Lisboa, investigando e desenvolvendo dispositivos e 
metodologias na linha de pesquisa AND Cuidado, com Fernanda Eugenio, Iacã 
Maceratta e Mariana Ferreira.  

 Sílvia Pinto Coelho desenvolve a sua actividade profissional como 
coreógrafa, bailarina e performer, desde 1996, tendo produzido, coreografa-
do e participado em processos de pesquisa coreográfica, pedagogia e em fil-
mes, com colaboradores de várias áreas. Apresentou peças suas em Portugal, 
na Alemanha, onde viveu três anos, e em Espanha. Do seu trabalho destaca 
as peças Einzimmerwohnung (2004), Süss (2007), Un Femme (2009) e Aprés 
7 Ans de Malheures Elle Brisa Son Mirroir (2013). Iniciou a sua formação em 
dança na Academia de Bailado Clássico Pirmin Treku, no Porto (1981/1993), 
mudou-se para Lisboa para estudar na Escola Superior de Dança (1993/1996). 
Interessou-se sobretudo por dança contemporânea de tradição europeia/ame-
ricana com especial interesse por processos de composição e de improvisa-
ção. Destaca a influência da formação que recebeu no Curso de Intérpretes de 
Dança Contemporânea do Forum Dança (1997/1999), no c.e.m. (desde 1997), 
nos laboratórios da RE.AL/João Fiadeiro (desde 1999), bem como o contacto 
com uma série de autores e formadores em Berlim (2002/2005). Actualmente, 
lecciona o seminário de Dança em Contexto, como assistente convidada, na 
FCSH-NOVA. É investigadora do CIC.Digital-FCSH e participa na organização 
de vários encontros, em colaboração com o AND_Lab, o Baldio-Estudos de 
Performance, a RIA-Rede de Investigação Artística e o Sense Lab de Montréal. 
É doutorada em Ciências da Comunicação (2016) com a tese «Corpo, Ima-
gem e Pensamento Coreográfico», mestre em Cultura Contemporânea e Novas 
Tecnologias (FCSH-NOVA), licenciada em Antropologia (FCSH) e bacharel em 
Dança, ramos espectáculo (ESD). É investigadora associada ao AND Lab Lisboa 
desde 2012 e tem vindo a integrar, todos os anos, a equipa das Escolas de Verão 
AND, desenvolvendo, em colaboração com Fernanda Eugenio, uma investiga-
ção acerca da articulação entre as ferramentas do Modo Operativo AND e 
outras Práticas de Atenção. 

 Soraya Jorge é jornalista, bailarina, terapeuta corporal, professora e 
pesquisadora do movimento. É doutoranda em Dança na Faculdade de Motrici-
dade Humana – Universidade Técnica de Lisboa. É especialista em Movimento 
Autêntico pelo Authentic Movement Institute - CA, EUA -, onde estudou, mais 
de dez anos, com Janet Adler, criadora da pesquisa The Discipline of Authentic 
Movement as a Mystical Practice. É pós-graduada em Estudos Avançados em 



Dança Contemporânea (uma parceria da Faculdade Angel Vianna e a Univer-
sidade Federal da Baía, Brasil) e em Terapia Através do Movimento, Corpo e 
Subjetivação (Faculdade Angel Vianna). Neste mesmo curso de pós-graduação, 
é também professora das disciplinas Movimento Autêntico e Improvisação. É 
Professora da rede de ensino CENSUPEG em diversos cursos, ministrando o 
Movimento Autêntico e as bases das relações entre ética e estética na criação 
da vida. O seu trabalho enquanto pesquisadora sobre a Estética Sensorial tem 
sido apresentado em Congressos, Palestras e Oficinas, internacionalmente. É, 
ainda, formada em Comunicação Social pela Faculdade Hélio Alonso (Rio de 
Janeiro, Brasil) e em Dança Contemporânea pela Escola Angel Vianna (Rio de 
Janeiro, Brasil). Foi a introdutora do Movimento Autêntico no Brasil e, em 2010, 
com Guto Macedo, fundou o C.I.M.A. (Centro Internacional do Movimento 
Autêntico), plataforma que opera na Áustria, no Brasil e em Portugal. Ainda 
em 2010, em parceria com Clarissa e Isaias Costa, e com Guto Macedo, criou 
o projecto de formação Authentic Movement Apprenticeship Program (Pro-
grama de Aprendizagem do Movimento Autêntico - PAMA). Em 2014, com o 
apoio de Guto Macedo e de uma rede de movedores brasileiros e portugueses, 
o PAMA ganhou um novo impulso no Brasil e em Portugal, revitalizado sob o 
nome Processo Formativo do Movimento Autêntico. Também com Guto Ma-
cedo, desdobra a pesquisa Contato Autêntico, que investiga a afecção do Mo-
vimento Autêntico no Contacto Improvisação. Em colaboração com o filósofo 
e psicanalista brasileiro Auterives Maciel, desenvolve ainda uma investigação 
teórico-prática da relação dos procedimentos do Movimento Autêntico com 
a filosofia, projecto que abarca a convivência com a natureza e tem lugar no 
Morgenlich Espaço de Convivência, coordenado por Martina e Carlos Cesar 
Galiez e localizado na região serrana do Rio de Janeiro, Brasil. Em 2015, criou, 
com Fernanda Eugenio, o ciclo de conversações entre o Modo Operativo AND 
e o Movimento Autêntico Tomar corpo, acontecer: práticas ético-estéticas e 
práticas somáticas. Esta pesquisa tem-se desdobrado desde então, tendo-lhe 
sido dedicada a primeira edição dos Laboratórios de Verão AND Brasil, realiza-
da em Janeiro de 2018, em São Paulo, e ocupando, agora, a primeira semana da 
Escola de Verão AND #3, em Lisboa. 



SOBRE AS ESCOLAS DE VERÃO AND

 As Escolas de Verão AND acontecem anualmente em Lisboa, instalando, 
a cada edição, uma zona temporária de atenção e de investigação experiencial e 
colectiva, em torno de uma questão. Ao longo de duas semanas, propomos um 
espaço-tempo imersivo na troca de procedimentos para a improvisação-criação 
colectiva e com-posição-com do comum, tendo o Modo Operativo AND como 
fio condutor e ferramenta mediadora. Através da experimentação duracional, 
com o próprio e o alheio, e de exercícios de reciprocidade entre o cuidado de 
si e o cuidado do entorno, procuramos gerar atenção sobre os processos e 
consequências do que fazemos (e, sobretudo, COMO o fazemos) e que, por 
sua vez, nos faz em retorno: gestos, palavras, hábitos, perspectivas, posturas, 
modulações. 
 Um encontro destinado a todos os interessados na re-materialização 
de saberes cristalizados em saberes inventivos e suficientes; na pesquisa de po-
líticas da convivência; e numa ética suficiente para o aprender-fazendo, a partir 
do lugar qualquer.
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