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os QUATRO FACTORES - O PESO

É impossível pensar o corpo se não o pensarmos como pesável.
J.-L. NANCyl

o génio de Laban consistiu, sobretudo, em considerar o corpo «em movi-
mento», e não um corpo fantasiosamente originário, imóvel, no qual o
movimento viria imprimir a sua marca. A partícula linguística que liga os
termos «corpo» e «movimento» (e também a «dança») deveria ser sem-
pre «em» e não «e». Foi a partir de tal consideração que Laban conseguiu
identificar i.nicialmente os quatro factores constitutivos do movimento e,
numa segunda etapa, a noção de «esforço», tão útil na percepção dos desa-
fios poéticos do movimento. Para Laban e para os seus seguidores, o corpo
como «geografia de relações--" elabora-se a partir de um impulso interior
(inner impulse) que visa exteriorizar e, de seguida, simbolizar uma relação.
Não se deve, porém, assumir que a relação interior-exterior se resumiriaa
um processo de exteriorização dos conteúdos ocultos do «eu». Na dança,
o «eu» circula. É, de facto, ao mesmo tempo objecto e actor dessa circulação
relacional. Os quatro factores enunciados por Laban são de alguma forma
as «chaves» dessa circulação.

Os quatro factores - peso, fluxo (ou seja, o grau de intensidade do tónus
muscular), espaço e tempo - são os veetores perceptíveis dessa elaboração.
Entre os quatro factores, o mais importante, o peso, ocupa um lugar à parte.
É, ao mesmo tempo, o emissor e o receptor do movimento. É a transferência
de peso que define todo o movimento. A cinetografia de Laban dos anos 1920 .

faz da transferência do peso a unidade aberta que é fundadora de todo o aeto. .
motor. Contudo, o peso não é somente deslocado: ele próprio desloca, constrói i
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e simboliza, a partir da sua própria sensação. Os outrosfactores servem para
definir qualitativamente a sensação de peso e para distribuí -10 segundo as
diferentes colorações corporais. De facto, os quatro factores não existem por
si só: não são apreendidos sob o ângulo da sua própria substância, mas uni-
camente na relação que podemos manter com eles. Este princípio do pensa-
mento de Laban afirmar-se-á, de maneira explícita, na elaboração da teoria
do «esforço». Espaço, tempo e, mesmo, peso não existem se eu não entrela-

~ çar neles as minhas próprias intenções. Estas são a própria vida: são simulta-
neamente vectores de energia e de estesias (drives). Nada é mais revelador do
que a linguagem corporal dos deprimidos ou dos esquizofrénicos, documen-
tada na cinetografia de Laban, que manifesta a atrofia dos factores: movi-
mentos segmentados sem fundo postural, que, no caso dos esquizofrénicos,
é impossível de construir, e a ausência de qualquer relação com o espaço.
Estas são, em geral, as observações feitas por Bartenieff quando «registava»
os movimentos dos pacientes, antes de praticarem com ela a dançoterapia
como meio de abertura ao relacional (ou seja, o campo no qual o sujeito se
constitui). Escusado será dizer que os sujeitos «saudáveis» não estão for-
çosamente conscientes dos quatro factores. Uma atrofia comparável pode
empobrecer a nossa relação com o espaço, o tempo, o peso do corpo e as
variações da intensidade energética. É neste ponto que residem a diminuição
da sensibilidade cinestésica e a espécie de surdez corporal que torna as pes-
soas impermeáveis à música e à estética espacial, redundando numa maior
insensibilidade à dança na sua interacção com a «geografia das relações».

Entre os quatro factores, o peso é por conseguinte, o mais importante.
É, não obstante, muito pouco percepcionado por grande parte do público,
uma vez que não faz parte dos parâmetros de avaliação das obras de génio ou
de arte. Se os nossos sentidos superiores (a audição e, sobretudo, a visão) são
considerados os canais de um pensamento idealizante, o tacto, pertencente à
categoria dos sentidos inferiores, dificilmente é tido em conta no seu poten-
cial. Contudo, é essencialmente ao sentido do tacto que apelam as mutações
no tratamento do peso, quer no outro quer em si mesmo. A audácia e o poder
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de Laban terão tornado o tratamento do peso não somente o lugar de uma
construção simbólica tão importante como o som, a palavra, a linha e a cor.
E, nos últimos anos da sua vida, Laban fez do peso a raiz (até então impensada)
de todos os processos culturais em todos os níveis, do indivíduo ao grupo.?

tt;ma das ~randes descobertas da dança contemporânea é a importância
~dopeso, nao somente o peso como factor de movimento, de uma perspec-
tiva biomecânica, mas como desafio poético primordial. Em primeiro lugar,
através da aceitação do peso: «Uma das maiores descobertas da dança
moderna», recorda Cunningham, «é a utilização da gravidade do corpo
a partir do seu peso, isto é, ao contrário de negar (e, por isso, afirmando)
a gravidade na sua ascensão, o corpo obedece à gravidade deixando-se
conduzir para o chão.»4~~.ei.têr o peso e trabalhar com ele como se tra-
balha uma matéria viva e produtiva têm constituído o princípio fundador
da modernidade da ~.!l.~~:JNo ensino, tal como na arte da escola alemã,
o peso tem vindo a ser particularmente desenvolvido: Karin Waehner, aluna <é••..

de Wigman, por exemplo, faz do peso não somente u-;;i~P"cl.;;;·;~tístico, ' ...
mas um tema, justificando por si só uma investigação composicional (tal
como um ateliê de Nikolais poderia tratar tematicamente o «motion»). No
tratamento do peso, o controlo por par~e do sujeito e o abandono à atracção
da gravidade são os dois pólos através dos quais se articula primeiramente
a poética.?_o.!?:~ A «morte vertical»>, evocada por Doris Humphrey, retira
a sua estagnação do peso total do corpo fixado pelos tensores: um trabalho .i
de manutenção pelos «contínuos ajustamentos» de todo o tecido corporal. (
Para se escapar, para libertar o próprio peso, são necessárias duas formas de
movimento: o balanço (swing) e a queda (fàll). Contrariamente à interpre-
tação puramente mimética feita pelos observadores exteriores à dança, em
particular os pós-bachelardianos que a classificam como natureza «noc-
turna» do imaginário", a queda segundo a imaginação do próprio corpo
não tem nada de fúnebre. Ao invés, o corpo liberta-se da «morte vertical»
quando o peso do corpo se abandona à sua própria inclinação. Encontra-se
sempre próxima de um balanço (e por isso de um ritmo}; mas carece do seu
movimento de retorno. Cada movimento é uma queda diferida, e é no modoq; _
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como se difere essa queda (por sinal absolutamente aguardada) que nasce
a estética do movimento. Inúmeros foram os textos escritos sobre a poética
da queda, a começar pelos de Doris Humphrey. Estes textos fazem parte
de um belíssimo corpus que associa a queda e os seus diversos ressaltos à
poética da oscilação, tão importante na dança contemporânea: «um jogo de
movimento à volta de um eixo gravitacional», sugere Hubert Gedard, «sus-.
tentando o pensamento de "um valor que só pode ser de oscilação" »7.

A queda, figura recorrente na dança contemporânea, tem o seu desfecho no
contacto com o solo - outro elemento no qual Karin Waehner baseia trabalhos
de estúdio e proposições importantes: o chão como suporte, parceiro amoroso
ou renúncia. Podemos abandonar-nos totalmente ao solo, libertando todos os
tensores em peso absoluto, permitindo que a superfície de apoio se encarregue
de toda a matéria ponderal que lhe é confiada, tanto qualitativa como quan-
titativamente. Por vezes, os suportes desvanecem-se e gera-se uma fonte de
drama. Deste modo, num dueto célebre de Café Müller, de Pina Bausch, uma
mulher atira-se para os braços de um homem que não a segura, caindo como se
o próprio solo se abrisse sob os seus pés. Todavia, o próprio chão não é somente

•um local onde se cai ou onde o dançarino se deita. Como diz Odile Rouquet, é o
nosso melhor aliado contra a atracção gravitacional." É a superfície de ressalto,
mas também a superfície que nos transporta e que regista em nós a experiência
do corpo embalado, quando a nossa arquitectura gravitacional ainda não exis-
tia e a nossa coluna maleável e fluida repousava no suporte do corpo materno.?
Corpos abandonados no chão, mas não prostrados. Este trabalho do solo, onde
o corpo pensa, se perde e se abandona a um chão que a ele se entrega, pro-
duz qualidades excepcionais de movimento devido ao repouso dos tensores.
Inúmeras práticas, mas também inúmeras estéticas, recorrem a elas. Existem
danças, como as Accumulations de Trisha Brown (desde 1970), que decorrem
inteiramente no chão, sendo as sequências de solo praticamente obrigatórias
em qualquer prática de dança.

Estas sequências podem ser de ordem giratória, quando o corpo se
arranca do solo, retomando-se, desprendendo-se de si, oscilando, para voltar

•
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a cair. Tais «passagens» devem ser entendidas no sentido iniciático da pala-
vra, porque o retorno ao solo, a fim de retomar toda e qualquer verticalidade,
é tão indispensável ao bailarino como ao gigante Anteu, ainda que sem a
busca pela fusão e regeneração que o caracterizavam. São contudo estes retor-

1
nos, novamente de acordo com a poética de Doris Humphrey, que permitem
o ressalto (rebound), no qual a vertical~da~e objectiva do corpo na sua relação

,ascendente-descendente apenas se justifica enquanto espécie de «eleva-
ção», retomando o título de uma das suas peças (So(lring, 1920). As dinâ-
micas (essenciais) ascendentes-descendentes encontram-se estreitamente
ligadas ao tratamento do peso. Garantem a elasticidade e a possibilidade de
viajar entre os dois pólos opostos ou de manter a ambivalência da queda e do
ressalto. Doris Humphrey e Trisha Brown assumem esta tonalidade, assim
como Hervé Robbe e Odile Duboc, em França: uma estética da flexibilidade--
na qual a elasticidade do espaço é criada num arco de suspensões.

Todavia, não há factor, quer o peso quer os restantes, que seja alheio à
relação que se tece entre todos eles. O outro factor mais significativo, e que
tem uma incidência especial na poética do peso, é o fluxo (ou «tensilidade»,
palavra que escolhemos para traduzirjlow). Na verdade, se o peso consti--
tui a matéria elementar do movimento, o seu objecto, o seu desafio, a sua
«c:arga» interior,_o fluxo encontra-se ainda mais ligado ao «modo» do seu
tratamento. Neste ponto, ao conceber a ideia de motion, Nikolais refere-se
certamente ao fluxo de Laban como agente qualitativo susceptível de colo-
rir, de activar e de animar o modo de execução do movimento. Consoante as
tendências do fluxo, a transferência de peso terá ressonâncias muito diver-
sificadas. Em fluxo «contido», ou seja em tensilidade acrescida, o peso terá
um aspecto de fluido contínuo. Na sucessão de acções do effort-shape, Laban
personifica-o pela acção de «deslizar». A peça Projet de Ia matiêre (1993), de
Odile Duboc, sem dúvida uma das mais importantes no corpus francês dos
últimos anos, utiliza o peso em tensilidade forte. O peso é então intensificado
por um deslizamento contínuo, pelo qual o corpo não cessa de cair. A relação
com as esculturas de Marie- José Pillet, de que falaremos adiante, implica, na
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verdade, esta combinação de factores que molda desde o exterior as circuns-
tâncias do deslizamento. Trata-se de um tratamento completamente novo do
peso na obra de Duboc, na qual a transferência do peso funciona em tensili-
dade livre. Numa atracção lenta que o dirige para o solo ou o retém, apoiado
sobre uma parede cuja verticalidade não faz mais do que deslocar esta rela-
ção para o chão, o movimento acompanha o peso do corpo até, de uma forma
particularmente admirável, «fazer peso» com ele. Porém, no estilo de Duboc,
como em outros, a combinatória peso-fluxo acarreta automaticamente uma
abordagem particular dos outros factores. Dar prioridade a tal combinação
tende sobretudo a produzir uma relação de tempo lenta e contínua, sendo o
movimento do peso retido pela intensificação do tónus muscular. Da mesma
forma que é possível sentir o tempo através da mudança do peso, a resistência
do corpo cria um espaço denso onde o corpo lê as suas próprias marcas, um
espaço receptivo com propriedades tácteis diversificadas. Nesta configura-
ção, o movimento pode criar espaços elásticos ou rígidos, flocosos ou líqui-
dos, segundo as qualidades em acção na distribuição específica do tónus e
da resistência a que conduz a sua intensificação. Muito diferentes se afigu-
ram os factores na sua relação recíproca a partir do momento em que o peso
é catapultado em fluxo livre, como é geralmente o caso no release browniano
e também, como já referimos, na maioria das peças de Duboc. Aí podemos
observar o elemento gravitacional impulsionado sem travão num espaço
descentrado. O tempo torna-se, senão rápido, no mínimo (algo que é esteti-
camente muito mais forte) uma promessa de inevitável aceleração que pode
ser atenuada, diferida ou, pelo contrário, acentuada, fraseada em miraculo-
sas modulações com suspensões e acentuações irregulares. Ora, esta acele-
ração não é de ordem física ou mecânica: as leis da queda dos corpos e o seu
impacto determinante nos vectores do tempo e do espaço devem ser esque-
cidos no limiar do pensamento do corpo. Os primeiros trabalhos de Trisha
Brown, entre os quais as famosas Equipment Pieces, não cessam de o afirmar. 10

Como opera no próprio terreno da lei que o funda, para melhor a transfor-
mar, o corpo reinventa uma queda existencial que imediatamente convoca
uma poética. Por esse motivo, podemos intervir na queda de diversas formas
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e segundo diversos objectivos. Jogando com os factores de fluxo e de tempo,
Doris Humphrey declina toda uma série de quedas retidas ou livres e recupe-
rações contrastantes. No trabalho infinitamente puro sobre o peso no contact
impTovisation, Steve Paxton deixa intervir a «oportunidade» (no sentido eti-.
mológico do que sucumbe de modo imprevisível), o que significa, por vezes,
deixar o fluxo livre e, outras vezes, pelo contrário, aumentar um pouco a ten-
silidade para agudizar a percepção táctil. O contact envolve dois parceiros:
a ideia é moverem-se continuamente, apoiando-se um no outro e mantendo
sempre um ponto ou um plano de contacto.jt) movimento é inventado, pro-
posto, dado e recebido a partir dessas grand.~s vagas de apoio recíproco, numa
improvisação em que o sujeito assume toda a iniciativa do deslocamento do
seu próprio peso pelo toque gravitacional do corpo do outro. No que se refere
aos caminhos de comunicação entre os dois corpos (pathways), Paxton nota

•
que «são mais bem percepcionados quando o tónus muscular se encontra um
pouco tenso, para permitir que os membros se estendam, mas não ao ponto
de obscurecer as sensações da propulsão (momentum) ou da inércia»". Este
ligeiro aumento do tónus vai permitir que o movimento se desenvolva a um
ritmo suave e contínuo, ainda que os espasmos e os saltos repentinos venham
por vezes perturbá-lo. A relação com o tempo não é a única a sofrer modi-
ficações: o espaço que parece restrito aos corpos unidos alarga-se de parte a
parte. A visão periférica do bailarino expande-se. O espaço dilata-se à sua
volta como um meio indiferenciado onde, observa Kent De Spain, a identifi-
cação «territorializadora» dos objectos é aboli da. 12 Devido ao facto de a sua
cinestesia ser bastante atraída até ao seu núcleo gravitacional, o espectador
participa muito rapidamente na expansão do horizonte visual. Outra abor-
dagem exemplar dos quatro factorc:s ~stá patente em Set and Reset (1983), de
Trisha Brown, na qual a libertação do peso num fluxo livre, numa relação de
simultaneidade multidimensional com o espaço, produz um «tempo» rápido.
Todavia, não é apenas o «tempo» que aqui está em jogo, e talvez nem sequer
esteja de todo. O tempo é totalmente dado nas modulações, aquando da
libertação do peso. O aspecto de rapidez que parece emanar desta peça
deve-se, em grande pàrte, à presença dos impulsos que libertam o corpo
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no espaço.jás catapultagens incontroláveis do peso através do corpo pro-
vocam esse acto repentino, que se associa automaticamente ao~u.#.-en das
categorias de «esforço» de Laban. I

Deste modo, os quatro factores exercem influências recíprocas, que, por
sua vez, os colorem alternadamente consoante uma delas se altera. Mas um
factor pode também ser eliminado. Perguntamo-no~ eomo. O bailarino não
está sempre presente no tempo e no espaço? Não tem sempre um peso e um
tónus? Sem dúvida. Todavia, como já referimos, os factores não devem ser
entendidos como entidades ou categorias em si: Laban e os seus discípulos
insistiram no carácter puramente relacional da participação dos factores na
nossa experiência. Ora, qual o impacto poético de tais elementos quando a
nossa relação com eles é cerceada? A prática do effort-shape permite «ador-
mecer» um dos factores, ao cercear a relação com ele, sobretudo graças a
uma determinada combinação entre os restantes três factores. Assim, o tri-
ângulo tempo contínuo - fluxo ténue - peso intenso anula a relação com o
espaço, como no caso do Projet de Ia matiêre ou das Accumulations de Trisha
Brown. O corpo dialoga com a sua própria matéria, o seu tempo, a sua fibra
interior. No interior de uma composição ou mesmo de uma sequência, as•
relações podem certamente ser partilhadas e evoluir através de uma paleta
infinita de gradações - a que o effort-shape dá o belo nome de s~t}des (que
não podemos traduzir por nuances, dada a acepção específica desta palavra
na teoria de Dalcroze, à qual, à semelhança da música, se associa um fenó-
meno não de variação, mas de intensificação) e que eu proponho que se tra-
duza por «brilhos»:". Situamo-nos, evidentemente, no cerne da poética da
dança, onde-às- modulações subtis do estado do corpo não deixam de evocar
as luzes interiores que o movimento vai encontrar nas profundezas, com o
intuito de revelar os seus inúmeros reflexos.

Embora tão bela e sedutora nas suas aplicações e ramificações poéticas,
a teoria dos quatro factores e a sua exploração no effort-shape (que, não esque-
çamos, mais do que uma teoria do movimento, propõe antes uma «poética»)
não representam um momento de desfecho absoluto. Esta teoria representa
uma etapa essencial, mas somente no que concerne à procura de um «material

•
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coreográfico» muito mais global e também mais disseminado, que escapa ao
nossO horizonte teórico, sem que possamos por enquanto apreender as suas

I
mod~lidades de abord,ag~m. Este «material coreográfico» situa-se menos nos
mOVImentos e nos propnos estados do corpo do que nos jogos entre ambos,
nos quais se elabora o «grão» de uma linguagem. (Este «entre», be~ enten-
dido, não se resume a uma temática de entrecorpos.) Estes mesmos qua-
tro factores já nos demonstraram, contudo, o modo como uma linguagem se
elabora na rede de relações que se tece, ligando e desligando a textualidade
inatingível qué circula, não somente «entre» os corpos, mas «entre» todo o
leque qualitativo dos seus mecanismos. Somente um trabalho considerável,
ao mesmo tempo corporal e filosófico, de renovação das ferramentas teóricas
nos permitirá avançar por esse caminho desconhecido que a dança contem-
porânea percorreu tantas vezes, libertando os sempre luminosos modos de
prática (mais do que de representação), sem jamais restringir uma pesquisa
ao seu desfecho nem impor um limite. Uma vez mais, longe de oferecer uni-
camente pontos de referência, a teoria da dança contemporânea é incessante-

_~ente chamada a recuar e, por vezes, a deslocar as fronteiras das suas áreas de
_exploração. Como se o corpo dançante trabalhasse já o território do sensível,
onde a consciência pode pouco a pouco acordar e reconhecer indícios anteci-
pados das suas próprias descobertas.

NOTAS
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