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Para a formulação de Corpo-Espaço, além da especialização
em Análise de Movimento no Laban/Bartenieff
Insrirure of
Movernenr Srudies, foram valiosos os estudos em Freud/Lacan
sob orientação do psicanalista Eduardo Mascarenhas; as aulas
informais de geometria com Jurema Pureza Valente; as ricas parcerias com artistas e profissionais dos diversos campos em que
me aventurei; e, sobretudo, a convivência e as criações realizadas
com a Companhia Atores-Bailarinos do Rio de Janeiro. a cujos
artistas serei eternamente grata: entendo que Corpo-Espaço ganhou forma principalmente corno urna expressão do aprendizado mútuo que desenvolvemos entre nós,
Agradeço a Ana Bevilaqua por sua ajuda preciosa na elaboração da pesquisa inicial. Luciana Hidalgo leu a primeira versão
deste texto e suas observações cuidadosas foram o suporte necessário para que eu continuasse a escrever. E Antonio Quinet, que
leu a quase-última,

fez apreciações fundamentais

para que o tex-

to ganhasse maior clareza e possibilidade de atravessar fronteiras
entre diversos campos do conhecimento.

Sou grata também

a

Taíla Borges, que com seu entusiasmo de amiga e tenacidade de
produtora foi vital para tornar este livro uma realidade.
Ao meu marido, Luis Cancel, por seu apoio incondicional
e comentários

estimulantes,

e ao meus filhos, Isabel. Bruno e

Antonia, por nosso entrelaçamento

maravilhoso e por sua audá-

cia e integridade perante a vida, que renovam minha esperança
em um mundo mais solidário e com fronteiras mais fluidas, meu
mais amoroso obrigada,
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APRESE

TAÇÃO

(. ..) um tÚ<e]otntemo nasceu. O'de entrar em contato com o
espaço invisível. Esse *sejo de se voltar para o espaço é o prazer
tÚJ movimento.
TotÚJ movimento se volta para o espaço. para o
esp~

em torno de nós e para o espaço em nós.

RUI)OLF LAI3AN

Até pouco tempa não havia dúvidas: habitávamos o nosso
corpo e atuávamos no espaço. No entanto,

após vários séculos

de reinado absoluto da visão de um alguém que habita alguma
coisa separada dele, entre um oorpo e um espaço vazio, destacado dele e, por sua vez, ocupado pelo corpo, esta perspectiva passou a ser intensamente

discutida e ampliada. A descoberta, em

1820, de novas geometrias que não mais utilizavam a perspectiva euclidiana

como modelo único de representação do espaço

tornou as relaçóes entre corpo e espaço mais complexas e foi fator deterrninante

para o surgimento de novas questões matemá-

ticas e filosóficas.
Vários campos do saber oferecem ~isões singulares sobre essas
relações, visões que operam conexões entre imaginação, sensação, pensamento

e escrituras diversas e que encontram

novos

sentidos e formulam novos conceitos para o corpo. Na sociologia, Zygmunt Bauman observa como a tarefa da modernidade quebrar moldes para subsriruí-los por outros, profanar o sagrado
e libertar pessoas de suas velhas prisões, para que achem, por meio
de seus próprios esforços, os nichos apropriados aos seus desejos
- vem sendo substituída por um novo processo de contínua liquefação de moldes. Estes, em sua recém-adquirida fluidez, en-

-.
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conrrarn-se

em contínuas

paço e objeto se confundem
cnquanco
ráforas

processos

adequadas

dernidade

nas quais sUJelCO,es-

e se encharcam.

de contínua

FLuidez ou liquidez,

rransforrnaçâo,

comam-se

para captar a recente fase da história

tardia, da pós-rnodernidade,

ou como preferirem
O geógrafo

denominar

da contemporaneidade,

como vias de entendimento

ção privilegiada.

o tempo

O pensamenro

de Laban vem fornecendo

pos do conhecimento,
Políticos e Culturais,

o sécu-

e a história pre-

do mundo

nas intensidades espaciais e integrava corpo, mente, sensação e
tensão espacial pelo movimento.

e das relações

hoje é o espaço que ocupa uma posi-

uma matéria-prima

em seus desdobramentos.
Movernenr Analysis -

teórica instiganre e viva

Ou seja, atualmente,

parece ser mais a construção da geogra-

fia, do que a construção da história, que adquire função reveladora.
Como

via para estabelecer

contemporaneidade,

perfazer

associações

agenciamentos

entre
e desatar

nação criativa, o discurso de Rudolf Laban (1879-1958)
vimento, desenvolvido

a imagisobre mo-

para a elaboração de Corpo-Espaço.

de Laban,

criar uma linguagem

da

durante a primeira metade do século xx, tem

sido o principal contexto

As teorias

textos

inspiradas

absoluta,

na ilusão modernista

objetiva,

científica

de se

e capaz de

acessar diretamente o objeto, e em abordagens psicanalíticas, que
consideravam
a subjetividade
como fonte da verdade, tentaram
tazer a ponte entre abordagens

objetivas e subjetivas,

pela cons-

trução de um sistema complexo que, embora enraizado na geometria euclidiana como representação espacial, já apontava ou-
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(Laban

ou Sistema Laban, como seu pensaI

é inega-

velrnen te uma via relevante e estimulan te para a percepção do mocomo uma experiência

vital para o ser humano,

reflexões sobre a natureza simbólico-lingüística
embora ainda sejam termos controvertidos e confusos, repletos de conotações dispares e amiúde depreciativas, a pós-modcrnidade
, a pósmodernização e o pós-modernismo pareo.:m, agora, ser meios apropriados de descrever essa reestruturação cultural, política c teórica contemporânea, bem como de destacar a reafirrnacâo do espaço lue está compleraruenre entrerncada com ela (SOJA, 1993: 12).

Comu-

AAnálise Laban de Movimento

Lt--to\),

cam-

de Empresas e Estudos

menro veio a ser conhecido no Brasil a partir de 1977,
vimento

Soja afirma que:

a inúmeros

tão diversos quanto Antropologia,

nicação, Artes Cênicas, Administração

o mo me mo em que vivemos.

pelas narrativas,

em que vivemos, enquanto

me-

da mo-

Edward W. Soja assinala como, durante

lo passado, dominado
valeciam

transformações,

para a (relapresenração/Irelconstruçâo

para

do movimento

e

de memórias corporais

e

de geografias sociais.
Desde que me formei como Analista de Movimenta (OvlA)
pelo Laban/Bartenieff
Institute of Movement Srudies, L1MS@ de
Nova Iorque, em 1975, venho permanentemente

investigando

o discurso de Laban e procurando fazer releituras criativas sobre
ele. Após cerca de trinta anos, penso ter chegado a uma formulação pessoal sobre sua obra e também

à criação de um desdobra-

mento original de aspectos do seu discurso, a que venho denominando de Corpo-Espaço.
Este desdobramento do discurso original, construído
de descobertas

recentes no campo matemático,

à luz

de diálogos com

filósofos da contemporaneidade
e de relações com alguns aspectos das teorias psicanalíticas de Jacques Lacan, pretende honrar
sua estrutura fundadora integrando a ela novas questões e aportes
conceiruais,

que poderão contribuir

para novas visões sobre o

, Data que correspondc à minha volta ao Brasil, após quatro anos de estudos Laban
nos Estados Unidos. A versão Americana dcl.aban sistematizou e imcgrou suas teorias
com as de Banenieff. por isso. a tendência atual de denominar esta versão de Sistema
l.aban/Barrenieff
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r
,

pensamento

de Laban. Esta (rejleiru

ra em rnovi rneriro , no en-

boradoras de Laban e criadora dos Barteniejf Fundamentals=J

tanto, não tem com a palavra fundadora uma relação de submis-

com quem tive a honra de estudar e trabalhar no

são ou de unidade

souros pessoais que não cessam de provocar múltiplas leituras e
engendrar novas formulações .:
Mas Corpo-Espaço não pretende ser a formulação de um
método ou técnica específica, 4: sim a apresentação de uma experiência criativa de conceituaçâo, que visa estimular outras releituras de Laban e Bartenieff, expandir o exercício de Auidificacão

apaziguadora,

muitas terapias harmonizadoras

no sentido

tão desejado por

do corpc. que entatizarn a .inre-

gração como sinônimo de "lugar". Meus rumores internos, turbilhões corpo-espaciais e meus pensamentos

espiralados não me

permitem colaborar para uma visão tão confortável.
Após cerca de trinta anos de experiência, o que desejo compartilhar são leituras e (relcriações que têm as pesquisas de Rudolf
Laban e Irmgard Bartenieff em um lugar fundador e propositivo
de transformação

e que as atualizam, propondo

ampliações geo-

firosóficas e novos protocolos de experimentação.
Irmgard em suas aulas no

UMS@,:

Como insistia

"A mudança veio para ficar! Fi-

quem prontos para mudar!". Nesta tradição. apresemo versões
pessoais, pensamentos
Laban e Bartenieff,

que se entrecruzam

e se realirnentam

mas que muitas vezes não se integram

em
da

maneira tradicional. Talvez formem com o campo fundador uma
relação de terceiro tipo, capaz de manter a conexão ao mesmo
taTIpO em que preserva as diferenças e os espaços, uma relação
qne poderíamos chamar de "borrorneana".

2

Minhas indagações teóricas desenvolveram-se
exercício permanente

por meio do

de ver o mundo através de uma leme co-

L1MS®,

são te-

das fronteiras corporais e, principalmente, intensificar a apreciação e o reconhecimento do movimento como indicador das dinâmicas corpo-espaclals.
A compreensão do "mooimento como a parte visível

tÚJ

pen-

samento e do espaço", como proposw por Laban, aglutina os elementos deste discurso e pretende criar formas dinâmicas, onde
mobilidades ~iversas se alternam, se desafiam e se complementam continuamente. Percebo este fascinante jogo entre instabilidades como o entrelaçamento de processos criativos, lugar onde
os discursos se confundem, espelhos um do outro, em contÍnuo
processo de identificação. Corpo-Espaço: aspectos de uma geofilosofia do corpo em movimento é um livro-mapa do trânsito entre
fronteiras fluidas, um liuro-retlexo de várias vozes e um liuro-aberto,
já que (rejescrito a cada leitura.
Ao revisitar os conceitos de Laban à luz dos discursos da

reográfica - termo aqui usado no sentido de perceber formações
espaciais e padrões de movimento e criar relações entre eles. Esta

contemporaneidade,

percepção, ao mesmo tempo que ativa meu desejo de investigar

pertencentes a uma cultura não mais regida por verdades, mas

os textos fundamentais

promove uma con-

liquefeita em transformações e incertezas. Nesse diálogo, o dis-

tínua renovação do olhar. Anotações de aula e preciosos relatos
cola-

curso labaniano se desdobrou, permitindo novos sentidos e novas versões.

: O nó borromeano é a representação ropológica de um conjunto de rres anéis, onde
o terceiro, ao se junrar aos dois primeiros. estabelece entre eles uma relação de inregração que. simulranearnenre. evidencia a separação e o processo de imegração.

, Abordagem corporal enraizada na progRSsão do desenvolvimento humano, que
enfariza a roral coneaividade do corpo. aponta para seus rirmos e fraseados e encoraja
a percepção das relações interno/externas do corpo em movimento.

de Laban/Bartenieff,

pessoais de lrmgard Bartenieff - uma das mais importantes
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tornou-se necessário articulá-los a sistemas

geométricos desvinculados dos cânones espaciais euclidianos e

15

CAPÍTULO

Problernatizando
as perspectivas originais, adotei a premissa de que, na observação do movimento, se existe alguém observando, tanto o observador quanto o observado, ambos imersos
em fluidez espacial, são mutuamente
influenciados por seus processos de transformação,
que não cessam de acontecer - e, nesse
contexto,

não apenas a perspectiva

do observador

vado, como este, em suas constantes

mudanças,

I-

A pr~iça
e o p~o tÚ matéria corporal são eternamente
desequilibrados pela vontade dinâmica e pelas impressôes que
solicitam reações. É a visão de um ser /l!VO e motârico. As
reflexões de um tal ser se efttuam e se exprimem

muda o obserescapa a qual-

quer descrição mais permanenre.
Decorre desta perspectiva que
o espaço entre ambos/em ambos torna-se fluido, flexível, plástico,
em constante mudança e pertencente às estruturas móveis decor-

dinamicamente.
O pensamento t, para ele, um mouimento
interior, intercorporal; o ~pírito t, para ele, U17UZ essência
movimentada, talvez o próprio mouimento.

rentes destas inrerações.
Em um novo contexto,
tos, desdobramentos

que enfariza nodulações,

e metamorfoses,

REV!SITAÇÕES

revirarnen-

R.

LABAN

as teorias de Laban se tor-

naram guia para a exploração criativa e campo para interações e
geração de conceitos.
Essas experiências ampliaram meu entendimento

sobre o conceito

vindo a constituir

umtópos

invisíveis, que denominei

o CORPO LABAN

de corpo, que passou a incluir espaço,
onde coabitam

instâncias

COMO REFE~NCIA

visíveis e

Corpo-Espaço.

Durante

I

I
;~
li
!.

a primeira metade do século xx, o arquiteto,

sofo e coreógrafo

Rudolf Laban formulou

filó-

um sistema de obser-

vação, experimentação
e análise do movimento teoricamente
complexo e poético, posteriormente chamado de Sistema Laban,
onde o corpo é visto como parte de uma relação estrutural em movimento, que inclui Corpo, Esforço, Fonnae Espaço, categorias interrelacionadas que se informam mútua e continuamente.
Na criação de seu sistema, Laban presumiu o corpo como
mídia primária da cultura, ou seja. como o primeiro meio de
comunicação

do homem em seu processo e contexto evolutivo,

e propôs que, como tal, este corpo possui uma linguagem, que pode
ser articulada

de diversas maneiras e assim produzir diversos sig-

nificados, sempre reunidos sob a hegemonia do movimento. Estes significados, diz ele, embora possam mud~r de uma cultura
para outra, são compreendidos
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da mesma forma em uma cornu-
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nidade específica e podem ser acessados e compreendidos,
através de cuidadosa observação e análise, por membros de outras
comunidades.

dialetos compartilham um número de características que os rornam acessíveis à observação e à análise. No entanto, a problematiza, ao trazer para o campo labaniano a observação do filósofo
português José Gil, que propõe que o corpo, em uma plasticidade estabelecida sobre suas próprias articulações, estaria criando

Mas que corpo é este que se observa e do qual se fala?
Sabemos que cada ser humano percebe o mundo por meio
de lentes únicas, dependendo
de suas sensações, inserções sociais,
perrencirnento

cultural,

informação

olhar para" ver". O campo

e acuidade

de conhecimento

não uma língua, mas uma infralingua, resultante "de um processo de incorporação (embodymmt) da linguagem verbal, ou me-

do seu próprio
e o propósito

olhar mudam o que se vê, ou seja, a perspectiva
loque é visto.

transforma

do

lhor, da sua inscrição-sedimentação

no corpo e nos seus órgãos"

(Gil, 1997: 46). Embora em Corpo-Espaço

aqui-

discutida,

que antecede e dá suporte à articulação

mentais universais, funções orgânicas e formas expressivo/simbólicas que correspondem
a codificações particulares de um deter-

paralelo às construções

grupo social.

Já pela

cebido como discursivo,
discurso,

ótica psicanalítica,

sexo e imagem - que estabelecem

verbal, entendemos

que

o olhar de José Gil cria para o dizer do corpo um campo próprio,
verbais, que pode dar suporte à invenção

de novas figuras de linguagem.

o corpo será per-

sexual e imagérico, na medida

seja

já que percebemos a escritura corporal como um dizer

Se o corpo for acessado a partir de uma visão antropológica,
de será estudado em um contexto que incluirá aspecros instru-

minado

esta definição

em que

o grande recorte oes-

O corpo

Laban, como parte integrante de BESS, é explora-

do no Sistema Laban/Bartenieff
suas organizações,

de Análise do Movimento,

gestos, posturas, fragmentações,

em

isolamentos,

recampo - serão as principais avenidas disponíveis para a articula-ção de suas conexões. Cada campo de conhecimento,
em diá-

reintegrações, dinâmicas, formas, conexões interno-externas
e
esquemas motores. Ele é abordado e decifradoS em seu modo

logo com a história de cada indivíduo,

relacional,

Ao adotar o corpo

Laban como referência, Corpo-Espaço

percebe como meio primário
nido como integrante
Corpo,

Esforço,

produzir
corpo

sentido.

de comunicação

do homem,

e Espaço,"

Também

incorpora

produz

cuja articulação
a idéia original

uma linguagem,

cada transferência

de

seu peso, cada gesto de qualquer uma de suas partes, são a cons-

defi-

trução de seus pensamentos, sensações e emoções, ou seja, daquilo que, inicialmente, se convencionou chamar de "vida interior" do indivíduo em relação com seu meio ambiente.

é capaz de
de que o

cujos diversos

• Do inglês Body, Effort, Sbape, Spac« (BESS), termos que, por ter um sentido específico no Sistema, são sempre escritos com a letra inicial em caixa alta. para estabelecer
a diferença com as mesmas palavras quando usadas em seu sentido corriqueiro. Essa
diferenciação se estende para diversos rerrnos específicos do Sistema. Assim, por exemplo, "Fluxo livre" , como qualidade do movimento, se refere a uma das possíveis configurações de "Fluxo" em quanro Esforço. Já a expressão "fluxo livre", como uma frase
da língua brasileira, possui sentidos mais variáveis.
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e cada fase de seu movimento,

o

de uma relação estrutural móvel, que abrange

Forma

em movimento

articula o recorte do olhar.

Esta vida interior foi primeiramente
entendida por Laban
como uma "excitação interna dos nervos, causada ou por uma
impressão imediata dos sentidos, ou por uma cadeia complicada
de impressão dos sentidos anteriormente experimentada e guardada na memória.

Essa excitação dos nervos resultaria em um

esforço interno ou impulso. voluntário

ou involunrário,

para o

, Preferimos incorporou a idéia de decifrar, usada na acepção de Rolnik, que inclui uma
atitude de recriação, que estaria para além da descrição.

19

(Laban, 1971: 22). Mais tarde, ao perceber que essa

reto a indireto (Espaço) e de livre a contido (Fluxo), em inten-

explicação não era suficiente para distinguir por que alguém apresentaria uma resposta corporal e não outra, ou por que entraria
em determinado estado ou atitude sem nenhum motivo aparen-

constituindo o que Laban chamou de Estados (States) - e combina-

movimento"

sidades isoladas, ou em combinações que enlatizam dois btores ções que eníarizarn três fatores, denominadas de Impulsos {Driues).

te, laban alterou sua visão inicial e passou a desenvolver uma das
mais instiganres faces de sua teoria - por ele denominada

de Es-

forço (Effort), na qual investigou as inúmeras qualidades do movimento e os padrões de movimento
articulações.

Diagrama de Esforço

individuais decorrentes de suas

!

l

laban enfatiza como "cada movimento

humano está indis-

soluvelmente ligado a um esforço, que é, de fato, sua origem e
aspecto interno." Para ele,
o esforço e a ação resultante podem ser inconscientes e involumários,
mas estão sempre presentes em qualquer movimento corporal, do contrário não poderiam ser percebidos pelos outros, ou não seriam efetivos
no ambiente externo que circunda a pessoa que se move. O esforço é
visível na ação de movimento de um trabalhador ou bailarino, e é audível na música do discurso (... ) O fato de que o esforço e suas várias
nuances poderem ser não apenas vistos e ouvidos, mas também imaginados, é de grande importância para a sua representação. (Laban, 1971: 24)

A categoria Esforço configura, então, o território das intensidades e ritmos dinâmicos
de movimento,

e como. eles se inscrevem nas frases

conferindo-lhe

qualidades e proporcionando

indivíduo ritmos únicos de se movimentar
movimento

que, por sua vez, em confronto

te interno-externo,

configuram

ao

I
I
t

I

e construir estilos de
com o meio ambien-

diversas paisagens psicossociais.

trabalho

ou arte (... ), os elementos

e Espaço (Estado Remoto), Fluxo e Tempo (Estado Móvel) e
Tempo e Espaço (Estado Alerta).
ESTADO RfTMICO

-(
Forte-lento

-I
Forte-livre

Laban observou que "quaisquer que sejam os propósitos do
movimento,

Estados são configurados pelas combinações dos elementos
que constituem os fatores de Peso e Tempo (Estado Rítmico), Peso
e Espaço (Estado Estável), Peso e Fluxo (Estado Onírico), Fluxo

vados em seus aspectos qualitativos
interligariam

mobilizariam

e

os fatores motores de Peso, Tempo, Espaço e Fluxo,

em gradações de leve a forte (Peso), rápido a lento (Tempo), di20

Forte-rápido

Leve-lento

ESTADO ONfRICO

I

Forte-comido

L

~
Leve-Livre

Leve-contido

ESTADO ESTÁVEL

e propôs que estes, obser(Esforço),

Leve-rápido

~

são invaria-

velmente os mesmos" (Laban, 1971: 103). Procurou, então, identificar esses elementos do movimento

(-

~

..,

(
Forte-indireto

I

Forte-direto

~
Leve-indireto

lrLeve-direto
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bT.-\J)U REMOTO

L
Livre-indireto

~
f

Contido-indireto

Li ure-direto

Uma outra série de combinações de três elementos, mas que
não inclue os elementos constirutivos do Fator Fluxo de Movimento, foi denominada por Laban de "Impulso de Ação" (Action
Drive). Estas combinações, que ganham intensidade em torno
das diagonais do cubo, recebem nomes que se relacionam a entrelaçamentos específicos dentro do Sistema. São elas: Socar- uma

r.

Comido-direto

t~
"

bTADO

/

/

Comido-rápido

l

M6vEL

I

Livre-rápido

Livre-lemo

combinação

ESTADO ALERTA

j
f ndi r:e:rw--Ien
to

/

j

Direto-lento

Indireto-rápido

.As combinações
na subcategoria

elementos

Direto-rápido

que dão ênfase a três fatores são reunidas

de Impulsos.

como uma constante são
do" (Passion Driue), que
Fluxo; "Impulso Mágico"
de Peso, Espaço e Fluxo;
entrelaça

/

Os Impulsos

que possuem

Fluxo

denominados
de "Impulso Apaixonaentrelaça elementos de Peso, Tempo e
(Spell Driue) , que entrelaça elementos
e "Impulso Visual"(Visual Driue), que

dos dementos direto, forte e rápido; Pressionar- uma

combinação de direto, forte e lento; Flutuar - uma combinação
de indireto, leve e lento; Espanar- uma combinação de indireto,
leve e rápido; Açoitar - uma combinação de indireto, forte e rápido; Pontuar - urna combinação de direto, forte e rápido; Torcer- uma combinação de indireto, forte e lento; e Deslizar= uma

~

_---J/

Contido-lento

combinação

r

de direto, leve e lento,"

I I- -I U
lr-(
(Socar

Açoitar

Pressionar

Pontuar

Da maneira corno entendemos

Flutuar
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vDeslizar

em Corpo-Espaço,

essa apa-

rente seriedade dos signos e clareza de articulações atuam como
uma espécie de índice e, como nos diz Peirce (1995: 70), "ícones
e índices nada afirmam", funcionam mais como uma partitura

de Fluxo, Tempo e Espaço.

Impulso Mágico

Espanar

Torcer

que indica percursos de acesso à experiência

Impulso Apaixonado

U

Impulso

s/isual

I
I

e não a descrição

(.Em Laban, estas p..bvras não são usadas em sua acepção corriqueira e não denotam
as ações usualrnenre rdacionadas a elas, mas são represemarivas de um enrrelaçarnen(Q específico de imensidades. São por isso, no conrexro do Sistema, escritas com sua
terra inicial em caixa a!(a,ou simplesmente apresentadas por sua representação gráfica.
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desta. Assim, em Laban,

parece-me

importante

ser seguidas em qualquer direção, permitindo

tratar signos,

idas e vindas, cir-

palavras e articulações não em termos de definição, mas como
uma indicação de um complexo de relações e um mapa para o
entendimento
e geração de novos conceitos em/sobre movimento. Nesta perspectiva, a linguagem Laban se torna mais "indica-

cularidades e circunscrições ilimitadas. Este procedimento desloca o corpo do centro da ação e resulta em organizações rizorná-

tiva" do que "expressiva".
A categoria Forma, no contexto labaniano, se relaciona à
plasticidade do corpo nos ptocessos de configuração do movimento: as maneiras pelas quais o corpo se modifica ao se mover, suas

A categoria de Espaço, apesar de longa e complexamente
desenvolvida por Laban na "Corêutica" e em "Visões do Espaço

mudanças

de volume

desaparecimento

e o processo contínuo

e reaparecirnento

de aparecimento,

que fala sobre a adaptabilidade

do corpo às suas necessidades interno/externas.
Esta categoria se desdobra em inúmeras subcategorias, tais
como: Formas do Movimento (Shape Forrns), conceito que indica os tipos de formas (arredondada, agulhada, espiralada, piramidal, e outras) que o corpo assume ao se mover; Modos de Mu-

dança de Forma (Modes ofShape Change), conceito que aponta
como o corpo se transforma

durante as construções

de movimen-

to, identificados
até o momento como: Fluxo-Forma (Shape
Flow)," que apresenta os processos sutis de crescer e encolher nas
relações do corpo com ele mesmo, em processos de identificação, que afetam e são afetados pelo ambiente; Modo Direcional,
que evidencia os tracados que o corpo adota ao criar pontes entre ele e seu meio ambiente; e o Modo Escultura! (Shaping), que
que enfatiza as relações de volume (sculpting and" voluming') que
o corpo adota nos

processos de (rranslforrnar

e reconstruir

a si

mesmo ao criar o movimento.
Na perspectiva de Corpo-Espaço,
como o corpo está em
permanente fluxo de mutações em sua interação com o meio
ambiente, o movimento, o corpo e o espaço estão permanentemente imersos em mútuas

relações de transformação.

desta visão uma multidirecionalidade,

ricas, ordenadas por configuração ou constelação, que irão oferecer alternativas topológicas para a categoria.

I

Dinâmico", ainda se constituía, do seu ponto de vista, num campo
que estava sendo por ele apenas entreaberto. Sintonizado com seu
tempo, Laban percebia como o campo de reflexão sobre espaço
se encontrava em um momento de intensa reviravolta concei rual,
com as descobertas das geometrias não-euclidianas começando
a sair do âmbito acadêmico da matemática para informar outros
campos do conhecimento.
Espaço, enquanto uma das quatro grandes categorias labanianas, junto com Corpo, Esforço e Forma, situa o indivíduo no
mundo relaciona]. Nela, encontra-se a investigação da arquitetura móvel do corpo em associação às numerosas tensões espaciais, entre as quais: as tensões das linhas unidimensionais; as tensões bidimensionais, que combinam uma tensão espacial predominante e uma secundária, formando planos; as espiraladas, que
no cubo, por exemplo, aglutinam três tensões esforço-espaciais
diferentes em proporções iguais; e os ftixt!S de inclinações em
outros poliedros, como no icosaedro e no dodecaedro,"
Laban investigou, em graus cada vez mais complexos, como
as tensões espaciais poderiam ser organizadas em formas tridirnensionais cristalinas, vindo a explorar principalmente as diferentes
possibilidades de movimento a partir das tensões que formam o
cubo, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Nessas explorações, embora usando como representação do espaço a geometria

Decorre

linhas de açâo que podem

." Introduzo aqui a palavra fii.w, que vem alimentando minha pesquisa, sobretudo
. quando associada aos conceitos de imersão e mk de imensidades.

- Ou Forma Fluida, como prefere Cine Fernandes.

74
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euclidiana, percebe-se que Laban não entendia o espaço como
um vazio, mas como "um aspecto escondido do movimento",
assim como o movimento era entendido como "um aspecto visível do espaço" (Laban/Ullmann,
1974: 4). Em uma linguagem
poética, ele nos fala sobre esses movimentos

espaciais:

t

UMA RELE!TURA DO CORPO

t

t

lABAN/BARTENIEFF

As tensões ~sp'acuw são as nascentes da mobilidade.

I

I

l.

BARTENIEFF

I
i

Na linha das arestas vivas. aparecem
F ícios. as alturas.

os cumes.

as curvas, as inclinações,

os cantos.

os ângulos.

ângulos,
viva que se

uma visão original sobre a progressão do desenvolvimento

I

processo de mudanças contínuas, representativo das dinâmicas
corpo-espaciais. Assim, o corpo Laban, visto como um meio "pelo
qual o homem se comunica e se expressa" (Laban, 1971: 55), é
entendido em seus padrões rítmico-espaciais, representativos das
conexões entre suas intensidades externo/internas,
em relações
deslizantes onde verso e reverso acabam por se confundir. Estabdecendo percursos e associações entre as diversas tensões corpo-dinâmico-espaciais,
Laban criou uma filosofia na qual o movimento constitui a imagem do pensamento, das emoções e da
vida, e uma gramática que dá acesso à observação, análise e compreensão das redes de intensidades em movimento, enquanto encarnadas num corpo que integra Esforço, Forma e Espaço, um
corpo que ele chamou de "corpo-vivo-em-movimento".
Atualmente, as infinitas conexões, desorganizações

e rrans-

gressões entre corpo interno-externo e mesmo entre corpo orgânico-artificial vieram desestabilizar ainda mais o conceito de corpo, que velozmente parece deixar de ser um corpo próprio para se
tornar um corpo-espaço em eterno vir a ser, trespassado de fluxos e intensidades, um turbilhão de códigos, um corpo no limite

hu-

mano e suas inscrições no corpo, vistas como marcas importantes no estabelecimento das conexões corporais e no desenvolvi-

das quatro grandes categorias

de movimento apontadas por Laban está sempre interligado, num
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manifesta. Não uma forma rígida permanecendo após o seu nascimento,
mas, de qualquer forma, um processo de cristalização. (Laban, 2003: 46)

teórico da linguagem.

~

sioterapeuta, terapeuta de movimento, bailarina e especialista em
estudos culturais lrmgard Bartenieff (1900-1981), que incorporou e procurou encarnar os conceitos labanianos, aliando a estes

Os planos se reen-

conrrarn sob a forma de arestas, os precipícios se perdem
os cantos se unem às formas de cume. É uma cristalização

Ressaltamos que o conjunto

A categoria Corpo foi especialmente desenvolvida pela fi-

os preci-

\

mento das habilidades para efetuar mudanças e estabelecer trânsitos interno-externos.
Bartenieff criou para a construção do Corpo Laban - agora
Labanl8artenieff
- um método que o propõe como corporelaciona! totalmente conectado em equilíbrio sutil. Imediatamente embebendo este corpo em espaço, ela definirá equilíbrio
como "a convergência arquitetõnica de inúmeras forças direcionais, urna orientação rnulti-direcional em relação à verticalidade,
ou seja, um quadro dinâmico de equilíbrio postural que relaciona todas as direções ao eixo vertical da postura ereta"."
Para a encarnaçâo desta visão e investigação dos movimentos fundamentais que levam o ser humano à postura ereta e à
locomoção, Bartenidflevará o corpo para perto do solo, em atividades que acontecem com o indivíduo deitado, sentado, e ajoe-.
lhado em nível baixo." Ali, num lugar de menor possibilidade
de acidentes decorrentes do uso p<>ucoeficiente das conexões

., "Novos ~nsamentos para uma segunda impressão da apostila de BF para o Programa de Certificado - - Aposrila não publicada - Dance Norarion Bureau, 197').
10 Laban estabelece três níveis espaciais - baixo. médio e alto - quando estabelece uma
divisão espacial em relação iafigura humana na posição ereta.
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exigidas por atividades mais complexas, o corpo pode mais facilmente evocar posições e movimentações penencentes a fases iniciais da progressão do seu desenvolvimento e perceber melhor a
sua relação com a gravidade, ganhando assim mais mobilidade
com maior eficiência e segurança.
Percebe-se aqui uma correção de ótica: quando pensamos em
mobilidade, usualmente associamos o termo a deslocamento espacial, mas aqui, muitas vezes sem deslocamento aparente, ao se
propor experiências de troca de sentidos no corpo e retornos a
padrões primitivos que impregnam as ações - na maior pane das
vezes sem que se tenha disso a menor idéia, o que se desloca são
os hábitos, esses lugares mais fixados do corpo, em favor de uma
organicidade renovada de forma criativa e dinâmica. Com o decorrer do trabalho, as trocas entre os diversos níveis espaciais
passarão a ser enfatizadas, preparando o indivíduo para mudanças ainda mais complexas, sem perda da conectividade corporal.
lrmgard começou a desenvolver sua abordagem de movimento na Alemanha, como estudante e, posteriormente, colaboradora de Laban, levando-a depois para os Estados Unidos, onde
veio a ganhar grande visibilidade, principalmente a partir dos anos
50, quando seu método alcançou resultados extraordinários na
recuperação

psicofísica de pacientes atingidos por poliomielite.

Irmgard havia percebido que o enfoque usual da fisioterapia vigente era o de localizar exercícios repetirivos na parte lesada e suas
adjacências. Ela, no entanto,

preferia desenvolver exercícios não

repetitivos, que enfatizassern a tridimensionalidade
do corpo e
estimulassem as conexões neuromusculares.
Seu conjunto de
ações se organizava em frases de movimento, não necessariamente
lineares, que procuravam

conectar o corpo como um todo, in-

clusive a parte lesada, como um elemento dessa integridade corporal. lrmgard acreditava que, ao trabalhar a conecrividade total
do corpo e o estímulo ao movimento,
mudanças e perceber as transformações
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no sentido de estabelecer
em curso, a cadeia ener-

gética conectiva estimulava a parte lesada, assim como a parte
lesada influenciava o todo, criando uma cadeia de tensões inrerrelacionadas.

I
i>

Foi assim que aprendi rem Irmgard o sentido abrangente
que ela conferia aos Corretivos, termo que sempre achei interessante por, na melhor tradição labaniana, se apropriar de uma
palavra impregnada de um sentido corriqueiro, ampliando e revirando seu sentido, expondo outras possíveis dimensões para o
termo. Bem mais tarde, os Corretivospassaram a se chamar Bartenieff
FundamentaIs'''' em homenagem à sua criadora, pessoa pouco
afeita a marcas, marketinge tributos, e que talvez só tenha aceitado
este devido à idade avançada.
Os Corretivos foram inicialmente apresentados sob a forma
de criação de um conjunto de exercícios baseados nos conceitos
de equilíbrio mecânico e nas funções musculares individuais. com
o objetivo de corrigir a postura, melhorar o alinhamento da coluna e o equilíbrio do corpo. Logo, foram a eles incorporados
métodos de concentração e consciência corporal e uma atenção
para os fraseados de cada indivíduo, no sentido de provocar maior
mobilidade e ampliar a disposição para mudanças entre os níveis
espaciais baixo, médio e alto. Finalmente, os conceitos de Laban
sobre movimento informaram definitivamente essa prática inaugural do campo somático.
Tendo estudado e trabalhado como assistente de Irrngard
de 1974 a 1977, e com ela convivido diariamente em aulas e nas
primeiras ordenações de seus papéis para seu livro Body mooement:
coping with tbe emnronmmt, entendo que, quando Irmgard deu

à sua abordagem o nome de Corretivos, tinha em vista a "correção da visão" sobre as abordagens fisioterápicas vigentes na época. Interpretar seu método como um enfoque corretivo de uma
disfunção, ou preventivo de lesões, me parece uma visão redutora do seu pensamento.
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Em minha vivência dos Bartenieff Fun darnenrals:", bem
como na variação que desenvolvi em Corpo-Espaço,
enquanw
técnica para a dança e para a renovação corporal, preservo uma
das principais correções a que lrmgard se propunha:

a percepção

de que o corpo está permanentemente
conectado em suas instâncias psicofísicas. Particularmente,
acho o conceito de conexão
total do corpo absolutamente
transformador,
tanto para quem
trabalha com a cena teatral como para a atuação na vida cotidiana. Na prática das artes cênicas, por exemplo, é comum o/a
peiformer apresentar como justificativa para um uso restrito de
seu corpo o fato de ter alguma lesão: basta um músculo distendido, uma articulação mais dolorida, ou uma vértebra "fora de lu-

r

Principalmente entre pessoas cujo trabalho envolva apresentações públicas, costumo direcionar a atenção para estas partes,
especialmente para as mãos, porque percebo que, quando a ação
não está diretamente localizada nelas, freqüentement~ permanecem fixadas em gestos padronizados, ou se desconectam do evento
e ficam abandonadas, frouxas ou tensas, o que indica OUtros dizeres do {:orpo - não menos importantes e muitas vezes ignorados. Ao invés de simplesmente apontar "o problema", o analista
de movimento do campo Laban/Bartenieff está atento a esses
esquecimentos involuntários, a essas pequenas lesões reversíveis,
para problematizá-Ias e não para "curá-las" e, principalmente para
perceber seu valor na construção dos esquemas corporais de cada um.
Assim, no trabalho de renovação corporal em Corpo-Espa-

gar", para que o individuo se encolha com medo, para que o trabalho seja interrompido, para que dela se dedique à dor, na maior
parte das vezes com a intenção de se preservar e não lesar ainda

ço, fundamentado

mais o corpo. Mas, embora a idéia de preservação

zantes, que atuam bloqueando os devires-outros

seja legítima,

pergunta-se: por que conferir à parte o discurso do todo? Por que
reduzir a atenção e restringir o uso de rodas as partes que estão
sem problemas? E a possibilidade de que o trabalho do corpo como
um rodo possa afetar positivamente a parte lesada? Pedra fundamental dos Bartenieff, a conexão total do corpo sempre encontra o
que trabalhar, mesmo quando
dir localmente o movimento.

uma lesão mais forte possa impeO trabalho de conecrividade total,

ativando as conexões neurornusculares,

ajuda a restaurar a parte

lesada e, mais do que isso, recoloca o ser no estar em si do corpo.
Gostaria de assinalar que, mesmo quando

nenhuma

lesão

mais evidente esteja restringindo o discurso corporal, é freqüente observarmos que algumas partes do corpo tendem a ser esquecidas: são partes que não se conectarn à ação, seja porque não são
percebidas como diretamente necessárias à sua execução, ou por
serem regiões inconscientemente
negligenciadas na construção
do mapa corporal individual- o que poderíamos considerar como
regiões de lesões reversíveis inuoluntdrias.
30

em Bartenieff,

começamos

por procurar

identificar e descodificar fixações corporais e inscrições norrnatide si. Nossos

protocolos de experimentação procuram reativar a conexão total
do corpo e ampliar a função de todos os sistemas corporais em
movimento. Eles enlarizam a necessidade do suporte respiratório, como percurso de pertencimento e troca entre o meio ambiente interno-externo, clareiam o traçado energético entre as
panes do corpo durante uma frase de movimento, apontam o
lugar e como o movimento foi iniciado, questionam lideranças e
indagam como se comportam as regiões mais distantes do corpo
em relação às diretamente engajadas na ação, para que o corpo
registre seus pertencirnentos em eventos diversos. Insistimos sobre a necessidade do suporte e manutenção da respiração durante o movimento e chamamos atenção para os momentos em que
uma emoção mais forte ou um movimento mais difícil de ser
executado, tende a provocar uma "parada respiratória". E ensinamos a pessoa a respirar em qualquer situação. Essa práticas
vivenciam o corpo não apenas como um conjunto de músculos,
órgãos e ossos, ou como uma ferramenta mais ou menos apta a
31

;:

executar determinadas ações, mas como uma roralidade psicofísica
abrangente e complexa, suporte e agenciador de permutações e
correspondências
simbólicas em movimento.
Com o intuito de ativar a disposição para a mobilidade,
lrmgard

repetia freqüentemente

frases gêmeas, que incorporei

como uma espécie de mantra: "a intenção precede o movimento", "o suporte respiratório

mantém vivo o movimento".

do ela dizia que "a intenção precede o movimento",

Quan-

.

as unidades superior e inferior, ou mesmo a importante ação do
músculo psoas para o equilíbrio corporal. No entanto, ao pensarmos a respiração como suporte principal do corpo em movimento,

reafirmamos

o conceito de um corpo mais poroso,

esgarçado em suas fronteir.lS, um corpo cujo suporte não poderia estar localizado dentro dele, mas sim em sua troca pennanente com ofora-dentro de si.

indicava que

Esta perspectiva flexibiliza as fronteiras corporais e definiti-

a intenção nítida faz com que o sisrema nervoso central envie
orientações límpidas para as partes do corpo que, por sua vez, se
engajam mais eficientemente no movimento desejado, com menos ruídos ou desvios. E é claro que todo esse processo já se constitui numa enorme movimentação não aparente.
Tanto o suporte respiratório como a intenção são processos
relacionais em atividade no corpo, movimentes praticamente in-

vamente assume o corpo como encharcado de espaço. A este corpo
móvel e espacial, sempre em transformação e onde o centro pode

visíveis que tornam visíveis as relações entre as partes do corpo,
entre um indivíduo e outroís) e entre os indivíduos e seu meio
ambiente. Não por acaso, o subtítulo do livro de Irmgard é Coping
with the enutronment (Lidando com o meio ambiente), sendo
ambiente entendido aqui como ambiente interno-externo.
A contribuição da abordagem corporal relacional de Bartenieff
suscita diversas questões, entre as quais as relativas ao suporte corporal, em geral percebido pelas abordagens corporais mais tradicionais como uma região específica do corpo que dá sustentação
ao movimento.

Na nossa releitura de Bartenieff, como o concei-

to de corpo que desenvolvemos

não o entende como uma enti-

dade isolada do espaço e, sim, como um corpo espacial móvel e
em relação, propomos como suporte principal do movimento algo
que no corpo é profundamente móvel, relacional e impregnado
de espaço: sua respiração. Não se trata de ignorar o suporte físico
dos pés, o entrecruzarnento
de músculos na bacia ou o alinhamento da coluna para a manutenção da postura ereta e o caminhar, ou a região central do corpo como percurso de conexão entre
2')

ser ao mesmo tempo central e exterior (como na figura topológica do Tom). denomino de Corpo- Topológico (CT) e também de
Corpo-sem-Lugar (CsL), numa analogia com o Corpo-sem-Orgãos
(CsO), de Artaud/Oeleuze. mas enfatizando aqui uma variação
espacial do conceito. CT e CsL representam duas características
do conceito de Corpo-Espaço: enquanto CT enfatiza os processos contínuos de metamorfose corporal, CsL enfatiza as intensidades espaciais em atuação no corpo.
Entendo serem as trocas inrra/inter pessoais e ambientais,
encarnadas na respiração, o grande suporte do Corpo- Topológico,
ou seja, do corpo em constante devir, visto em e para além da sua
anatomia. O entendimento das trocas intensivas com as tensões
espaciais que atravessam e se intensificam no CT e o reconhecimento de se estar em troca permanente com o meio ambiente
intemo-externo toma o corpo mais sensível às suas intensidades e
mantém vivo o movimento: é a vibração que fala do corpo-vivo-emmooimemo, para usar agora uma expressão cunhada por Laban.
Até mesmo se, para efeitos metodológicos, for necessário
isolar o corpo em suas profundidades e fronteiras aparentes, não
me parece que o centro do corpo se situe em alguma de suas partes; já que o corpo está em movimento, seus centros também se
deslocariam em função de suas necessidades momentâneas. A
região central do corpo, usualmente vista como centro e suporte
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fundamental

do corpo, me parece apenas um dos seus centros,

r

mais importante talvez quando se está procurando um equilíbrio
estável, uma atividade que convoca um verdadeiro embate de

principal, sem que o indivíduo se perca em um eterno ir. Se as
outras tensões se igualassem à tensão primordial, o ir não aconteceria, e, caso a tensão primordial fosse a única em ação, só exis-

tensões esforço-espaciais.

tiria um ir sem volta e sem sujeito. Esse jogo de tensões ocorre

Nesse confronto,

pressinto

que a

coriscientizaçâo dessa região tenha mais uma função de rememoraçâo/reativação de um estágio da progressão do desenvolvimento,
quando os movimentos

irradiantes nos davam as primeiras sen-

sações de eu, do que uma efetividade física para a sustentação
corporal, mas é claro que isto já é o bastante para a sua ênfase
como lócus psicofísico.
No entanto,

se não falamos mais de um corpo isolado do

espaço e do movimento, ou de um corpo visto como regente de
ações externas a ele, e passamos a falar do centro de um corpoespacial em movimento, este Corpo-sem-Lugar possuirá não um,
mas vários centros em constante deslocamento e transformação. 11
Do ponto de vista de Corpo-Espaço,

as ancoragens transitórias,

ou os suportes do movimento, sempre se darão em, aquém e para
além de qualquer parte do corpo, não mais se localizando em algo
fixo, mas em feixes de forças que se conjugam e abrem possibilidades de contratensões. E é justamente nesse embate entre tensões rnultidirecionais que se esclarece e se renova a intenção em
movimento.
Quando, por exemplo, se deseja ir a um determinado lugar,
esta é a intenção primordial e é para este sentido que os verores
tensionais irão se intensificar. Ou seja, as tensões espaciais são
convocadas para o sentido desejado, porque, do contrário,

o ir

não aconteceria. Ao mesmo tempo, para manter o ir, há necessidade tanto da tensões entrelaçadas nos feixes do ir quanto do jogo
de convocações rensioriais menores em direções opostas, que
permitem que o movimento aconteça de acordo com a intenção
11 Coreograficamente.
por exemplo. me parece mais dinâmico localizar o centro em
diversos lugares. inclusive fora do corpo. como faz o coreógrafo William Forsvrhe, ele
mesmo um estudioso do Sistema Laban.
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no m~vimento e tem no corpo seu agente e sua imagem.
E importante ressaltar que a intenção não precisa ser objetiva no sentido de ir a algum btgar. Ela é o desejo, a fulgurância,
que se mantém viva nas próprias relações de forças do movimento. Assim, a intenção, ao mesmo tempo em que precede, renovase em constante deuenir, no próprio movimento. Poderíamos
então concluir que intenção e suporte precedem e permanentemente ativam o movimento: intenção no sentido de ativação permanente do desejo e simultâneo envio de informações rápidas e
claras para a eíetivaçâo do movimento; suporte no sentido da atualização (no sentido usado por Michel Foucault) das trocas permanentes com o meio ambiente.
Ao escolher trabalhar com Labanl Bartenieffcomo

um mapa

dinâmico indicativo de percursos para estar presente em um corpo
atual e disposto para mudanças, movimentos se conjugam em .frasesque formam um tecido de possibilidades, permitindo experienciar
e observar como o mesmo movimento se toma outro, até quando
articulado em frases que se pretendem como mesmas.
Para encamar o conceito de mobilidade, torrna-se necessário reativar o corpo em sua disposição para mudanças. Somamos
então a estas estratégias uma intensa exploração da mobilidade
entre os diversos níveis espaciais e sistemas corporais e atentamos
para manter uma simplicidade no fazer, ao mesmo tempo em que
procuramos ampliar o vocabulário e sua complexidade semântica, 12 mesmo sabendo que qualquer movimento deixa escapar, no
dizer de José Gil, "um resíduo não formalizável" (Gil 1997: 72).

I,

O [ermo semântica se refere aqui aos ~os
dos significados ou de inrerprerações de
significados de um dererminado símbolo. palavra. linguagem ou represenração formal.
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,

o exercício

da busca pela simplicidade

com complexidade

tas que acompanham as experiências de in-corpotrjação.
A experiência nos indica que o corpo gradualmente adquire a capaci,d .•de de se mobilizar e se expandir em sintonia com o desejo, que,
por sua vez; também se transforma. E reaprendemos todos que
não é preciso temer desejar.
Esse trabalho de esclarecimento de intenções e alargamen-

me faz voltar a uma tarde de celebrações ribetanas no Central Park,
em Nova York, quando uma pessoa pergunrou a um dos monges
que se apresenrava como ele havia se exercitado para conseguir
permanecer sentado por longo tempo com as pernas cruzadas na
posição de lôtus. Ao que ele respondeu: "Simplesmente
permanecendo sentado." Da mesma forma, inspirados em Barteniejf, pro-

to dos desejos se alimenta da crença nas possibilidades individuais de mudança consciente e na possibilidade da reativaçâo da

curamos fazer com que sentar seja simplesmente sentar, correr seja
correr e pular seja pular, aqui entendidos em rodas as suas dinâmicas e não apenas nos aros de suas execuções.
Se a ação desejada incluir, por exemplo,

,

deslocamentos,

provocamos deslocamentos
internos-externos,
trabalhando a relação entre acão, sensação e imaginação, presentificando o deslocamento no corpo que se move. Em Corpo-Espaço,
se a pessoa
está se deslocando, ela está consciente de estar se deslocando dentro/
fora de si, o que pode significar, por exemplo, que um "mesmo" deslocamento, ao se deslocar, acontecerá e será percebido como forçosa-

disposição para a mobilidade e criatividade no exercício do próprio movimento, já que este motiva o indivíduo para se deslocar
de onde tende a confortavelmente pumanecer.
Freud dizia que um dos maiores problemas da humanidade
era a preguiça, que o ser humano muitas vezes prefere se iludir e
tentar continuar no que já sabe ser ruim, mas lhe parece conhecido, do que se aventurar por novos caminhos, mesmo se esses
apresentam uma promessa de maior riqueza em sua experiência
de vida. Torna-se então necessário desvencilhar o indivíduo de

mente diferente daquele que aconteceu imediatamente antes.
Entendendo
que a intenção modifica o movimento, procu-

seus hábitos comodistas, achar a fenda que permitirá reativar a
curiosidade pela vida e desenvolver a alma de artista que deseja

ramos apresentar esses conceitos moventes de maneiras diversas,
acreditando
que, ao ser convocado por múltiplas vias, o indiví-

viver a vida de forma arrebatadamente
desejante.
Ao localizar o Sistema nas relações corporais,

duo se sinta mais estimulado

endereçam

a encontrar

suas próprias formas de

aprendizado e criação, a sair do engessamento da maneira correta
de executar uma determinada
ação, a perceber o movimento em

humano

os Bartenieff

os conceitos filosóficos de Laban para uma prática do
e, nesse sentido, assumem determinados

recortes teóri-

e

cos como, por exemplo, os propostos pelas questões do corpo em
relação à gravidade: como usá-Ia, percebê-Ia, tornar-se sensível e
estabelecer trocas' com ela.
Para investigar as trocas corporais com a gravidade, Bartenieff

outros que desenvolvi a partir da sua visão, procuramos em Corpo-Espaço encarnar seus conceitos fundamentais.
O conceito de

corporais com essa força que atrai os corpos para o centro da ter-

suas mudanças

sutis e a recriá-lo,

de forma singular,

intensidades.
Por meio dos exercícios criados

intenção espacial, por exemplo,

por Irmgard

é trabalhado

em outras
Bartenieff

como um exercício

conceirual encarnado que se alimenta da questão do espaço e do
desejo: para onde se dirige o meu desejo, como se comporta o
corpo em relação ao tamanho e extensão do desejo, são pergun-
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propõe o conceito de enraizamento,

que problernatiza

as relações

ra. Nas práticas de experimentação.
que fazem o corpo ceder,
enraizar-se, ou lutar contra a ela, percebe-se que é comum o corpo confundir ou convocar a sensação de enraizamento através do
uso de pressão, provocando assim uma ênfase excessiva do siste37

ma muscular. Procura-se então aguçar percepções mais sutis, trabalhando o enraizamento como uma forma de imantação,
trcca e pertenci mente , como forma de acoplar-se a si mesmo,
trocar e simulranearnenre perceber-se em suas relações.
Corpo-Espaço incorpora esta visão e suas práticas,
cebe enraizamento como um conceito mais rizomático,

contato,
ao outro,
mas perque pro-

blematiza a atração mútua que os corpos exercem uns sobre os
outros, urna visão que inclui a relação com a gravidade, mas também as atrações e possíveis enraizamentos
paciais não menos importantes,

com outras forças es-

que nos atraem fortemente

outras direções. Nesse sentido, propomos

em

então, em Corpo-Es-

paço, o conceito de Enraizamento Rizomdtico,

É fácil perceber no campo labaniano a opção pela complexidade. no sentido que nos indica Edgar Morin em sua "Intro-

dução ao Pensamento

Complexo"

(1990: 18-19):

À primeira vista, a complexidade é um tecido (compkxuI: o que é reeid<Jem conjunto) de consciruinres heterogêneos inseparavelrnente assocUdos: coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Na segunda abordagem, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações,
inrerações, retroaçôes, determinações, acasos, que constituem o nosso
mundo fenomenal. Mas então a complexidade apresenta-se com os traços inquietantes da confusão, do inextricável, da desordem, da ambigüidade, da incerteza ..."

Percebemos o Sistema Laban/Bartenieff como complexo: ele
distingue idéias sem separa-Ias, associa inúmeros elementos sem
reduzi-los e reconhece o mundo como um sistema aberto de
inrerações e revitalizaçôes. O que não quer dizer que seja hermético, Ao contrário,

existe nele uma simplicidade

clareza, mas a percebe insuficiente,

que não recusa a

e que aspira a um conheci-

ser humano em suas diversas relações recíprocas e sensibilizar o
indivíduo para que ele pOSS3.
exercerlfruir dela com maior destemar. Mas, se entendemos o Sistema Laban/ Barteni4f como um
conjunto de teorias em movimento que professa a complexidade'
c a imersão corporal para a sua compreensão, o que, claramente,
cnlatiza a presença do corpo no processo cognitivo, como fazer o
salto entre identificar e experienciar a complexidade? Perceber,
experienciar e apreciar a complexidade e singularidade de si e do
outro é um exercício instigante, porém difícil, pois há que se
desvencilhar de preconceitos e ideais preestabelecidos, operar um
deslocamento do gosto pessoal, mergulhar o corpo em sistemas
diferentes do próprio e operar de acordo com os parârnerros daquele novo sistema. É preciso também despir-se da importância
que tendemos a dar à nossa maneira de ver, como seda contivesse a única e possível verdade, e construir um discurso que espelhe
e incorpore a complexidade mais extensa em que agora se está
imerso, contribuindo para sua intensidade e reviralização.

O exercício do princípio de complexidade induz a uma conduta de trabalho que valoriza a observação, não exclui o observador da sua observação, dá suporte e provê opções, novos caminhos e avenidas de experimentação. Esse é o tipo de leitura,
feedback e crítica que nos exercitamos a fazer. Sabemos que qualquer observação não é isenta, que é sempre uma observação pes_
soal, representando

apenas um ponto de vista. Aqui, o discurso,

entendido como um recorte do olhar, não deseja assumir estatuto de verdade para se tornar uma recriação de si e do outro. Como
disse Laban, "( ...) temos necessidade de saber um pouco menos
e compreender um pouco mais (Laban, 2003: 291)".

mente rnultidirnensional,
sem confundi-Io com cornplerude.
Reconhecemos a complexidade como uma emergência no
mundo em que vivemos e que ajudamos a criar. Assim, em nossa

Assim, em Corpo-Espaço, apresentamos LMAI BF como
processos de (relleitura; atualização, encarnação, gnrlfão efisicalização de conceitos e produção de sentidos - e, assim, como exercicios
de complexidade. Fica então apontada a diferença entre entender

prática, buscamos estimular a reflexão sobre a complexidade

e conhecer, atividade criativa complexa que inclui decifrar, enten-
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do
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der, (relcriar e encarnar. É importante
isso propõe, por exemplo,
nal, principalmente

no campo acadêmico

em áreas não diretamente

referentes ao corpo, onde há uma tendência

vas de o~servação: ver conecrando-se, mas sem invadir o que o
outro cria e percebe como espaço próprio - que, em LMA, recebe o nome de Kinesfera;13 exercitar-se a ver de dentro, sem se dis-

mais tradicio-

percebidas como
a isolar o corpo da

mente e hierarquizar a mente sobre o corpo.
A adoção da complexidade, entrerneada

ao exercício de

imersão corporal nos princípios do movimento,

como forma de

produção de conhecimento,

e para a experimentação do outro-de si e de maneiras qualitati-

perceber a revolução que

I

torna o campo labaniano mais ins-

tável. Mas para quê? Para tornar tudo mais difícil do que já é?
Não. Para indicar

novos itinerários, que podem tornar a expe-

riência do movimento

e a própria existência mais rica, para que a

vida não seja vista com temor e sim vivida de forma singular, arrebatada e topologicamente
contorcionista.
Perceber qualquer
movimento como complexo e interessante e procurar fazer dele
uma leitura inovadora e complexa, portanto passível de ser percebida, tanto nas palavras como nos silêncios, interstícios, contradições e lapsos, é um de nossos principais protocolos de experimentação do conceito de complexidade.
Essa experiência necessita ser permanente.

já que somos

usualmente

instados a ficar no lugar do saber que se afirma na

estabilidade

das descrições simples e definições objetivas e aca-

badas, enquanto em Corpo-Espaço
preferimos professar uma
"costura de tecidos" que inclue, entre outros fios, o acaso, a surA inclusão do pensamento

acentuada ainda nos momentos

complexo

~or u~ outro ângulo e criar novos discursos, são exercícios que
intensificam a consciência da complexidade e estendem a percepção da diversidade do ser humano em suas manifestações recíprocas com o meio ambiente.
Estas reciprocidades colocam em questão o tema internoexterno, apresentado por Bartenieff. Iremos abordá-Ia e desenvolve-Ia no próximo capítulo, mas lembramos aqui que o exercício
das intensidades do movimento, enquanto encarnadas no corpo
humano tende a incluir também estratégias experienciais mais
convencionais, mas nem por isso menos dignas de nota. Afinal,
essas são as formas de sobrevivência que o ser humano cria para
lidar com forças que em muito os ultrapassam. Assim, da mesma
maneira que sabemos que o tempo não é linear, mas continuamos a nos guiar por relógios, que marcam o tempo progressivamente em segundos, minutos e horas, o trabalho de sensibilização
e ativação dos sistemas corporais para a incorporação do conceito de interno-externo, além de apontar para a porosidade que os
confunde, incorpora também as percepções inrer-relacionais co-

precisa ser mais

tidianas que, por exemplo, sentem dores e emoções corno pertencentes ao dentro do corpo, e as sensações com o em torno, tal como
a paisagem, "o outro" e até mesmo a pele ou a visão, como externos a

sucumbir à

si. No entanto, ao trabalhar nesse trânsito de sensações, não perde-

presa, a clareza e o caos e, ainda assim, se sabe inacabada e insuficiente,

tanciar, e outras vexestentar se neutralizar, ou simplesmente olhar

em que poderíamos

preguiça ou definhar diante do tédio de situações aparentemen-

mos o contexto que nos é informado pela ciência contemporânea.

te corriqueiras: assim. filas de banco e salas de espera de médicos
transformam-se

pelo olhar em "situações de complexidade",

e,

assim, em paisagens de extremo interesse. Pequenos gestoS, olhares
e mudanças de posturas, escolhas geográficas e jogos de proximidade se oferecem como território para a sensibilidade do olhar

4()

I.' A kill.~sftra, citmftr:" ou esfera individual de movimento, ~ delimitada pelo espaço
de movimento definido pelos braços e pernas em extensão núxima. No entanto, se ela
pod~ te~ esse tamanho, esse npaço individual é principalmente definido pelo padrão
qualitativo de uso desse espaço por cada indivíduo.
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A abordagem

Laban/Bartenieff

to de função-expressão.

introduz também o concei-

Em nossa perspectiva, a diferença e a hie-

rarquia entre uma e outra - onde muitas vezes a expressão se
apresenta como mais "nobre" do que a função, são desencorajadas,
na medida em que percebemos uma necessidade animada de vida
em todo e qualquer movimento, inclusive nos chamados "movimentos funcionais",

aqueles usualmente

associados a ações coti-

dianas como levantar, sentar ou caminhar.
movimentos

aparentemente

Da mesma forma,

sem funcionalidade

imediata,

tais

como suspirar ou gesticular, também são considerados funcionais,
j;,lque necessários para a homeostase psícofísica, que inclui a sobrevivência dos sonhos e utopias, ou seja, daquilo que nos constitui como seres humanos para além das nossas conjugações
anatõmicas - para aquilo que, em estudos do movimento,
mamos de corporeidade.14

cha-

Como percebemos em Corpo-Espaço, o conceito estabilidade-mobilidade, que Bartenieffnos propõe, é um campo de constantes oscilações, onde a estabilidade é percebida como estabilidade móvel, urna freqüência mais calma, que refreia a mobilida-

de enlouquecida.

É a atividade que põe rédeas flexíveis no ani-

mal louco das forças cósmicas em eterna expansão, aquela espécie de conjugação de freio com acelerador, que mantém o carro
"parado" na ladeira. Este é o campo da rédea fina, que sabe da
imprevisibilidade do cavalo selvagem e também de sua audácia e
desejo de liberdade e não deseja evitar ou suprimir essas forças,
mas estabelecer estratégias para poder dialogar com elas.
Ao revisitar o tema ação-recuperação, torna-se necessário lembrar que Corpo-Espaço percebe os BarteniefJenquanto urna proposta de (in)corpo(r)ação, ou seja, de um conceito encarnado, o
que enfatiza a dimensão mais palpável do corpo, com as intensiI~ Corporeidade
é um conceito de definição fluida que destaca o corpo enquanto instrumento relacional com o mundo.

42

íi

dades e conexões interno-externas foicalizadas nele. Nos procedimentos de investigação do terna ação-recuperação, Irmgard nos
apontava como, o corpo era capaz de criar formas para permanecer continuamente em uma ação. Na medida em que a sensação
e o olhar não se detivesse apenas na ação principal e sim em toda
a atividade corporal, era possívd perceber a imensa, mas sutil,
atividade de diversas outras partes do corpo interagindo em pequenas ações e recuperações que funcionavam como supone e
recuperação para a ação principal.
O enfoque de Bartenidf expande o terreno de outras abordagens corporais, que intercalam a ação principal com uma outra, em geral conrrastante, que seria a de recuperação - e difere
das que intercalam ação e "inação", esta última vista como recuperação. Não vai nisso uma crítica a esse tipo de abordagem, mas
a oposição entre ação e inação, como única possibilidade de recuperação, nos parece uma visão limitada das possibilidades de
exploração do conceito. Da maneira como percebe! nos, como
uma ação constitui-se de diversas mínimas outras ações complementares, e até mesmo divergentes, capazes de dar suporte e
revitalizar a ação primordial, curvas de preparação-ação-recuperação acontecem simultaneamente à ação primordial desejada,
através dos sistemas integrados do corpo, o que permite maior
permanência na ação. Assim, em nossa abordagem dos Barteni4f,
tentamos encontrar nessas inúmeras relações as delicadas variações suplementares que permitem a vitalidade das ações.
claro
É

que isso não é banal, mas um exercício de vida. E é exatamente
para isso que estamos chamando a atenção: da maneira como os
percebemos, os Bartenieff se constituem e se (re}escrevem como
exercícios dos ritmos da vida e das variações que cada um inscreve em seu estar em si no mundo.
Na incorporação dos conceitos labanianos por Bartenieff,
observa-se que as múltiplas oscilações entre preparação, ação e
recuperação,

em conjunto

e em diversas gradações,

cria um
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fraseado. E percebemos que cada pessoa possui um certa maneira
de frasear, o seu modo próprio de dizer em movimento. De forma sucinta, as frases tendem a apresentar padrões explosivos, ou
seja, têm o seu clímax no início e decrescem para o final, outras
são mais ondulantes, mantendo alternâncias constantes, e ainda
outras começam mais suavemente e atingem seu clímax no final.
Vejamos, por exemplo, a fala, aqui observada como movimento
e não como algo somado ao movimento.

Sabemos que cada pes-

soa tem uma maneira de tàlar: algumas usam tempos rápidos,
outras usam maior número de contrastes sonoros, há quem fale
entremeando
muitas pausas enquanto outras falam num jorro
quase ininrerrupro. Conhecemos também a variedade de timbres
e dos diversos lugares do corpo de onde pode provir a fala. E tudo
isso difere de uma pessoa para outra, tendendo a permanecer mais
ou menos de forma constante em cada uma, formando o seu estilo de movimento.
As peculiaridades do fraseado de
recorte pessoal de um outro fraseado:
seja o encadeamento das forças que
permite que reconheçamos o evento.

cada um são as variantes, o
aquele da própria ação, ou
as tornam o que são e que
Tomemos, por exemplo, a

ação de - cair: qualquer corpo que cai traça um percurso espacial
descendente em relação ao centro da terra (mas podemos descer
sem estar caindo), envolvendo qualitativamente

os fatores de tem-

po e peso. Mas o cair de cada um varia a relação entre esses fatores e desses fatores com outros de maneira peculiar, embora mantendo a presença e uma relação entre eles que nos permite reconhecer a ação de cair. A relação entre o fraseado de cada pessoa e
o fraseado das forças que compõem uma determinada ação são
intensidades em relação, que assumem dinâmicas diversas, de
acordo com os padrões individuais de movimento.
Perceber o fraseado de movimento é constatar a originalidade com que cada pessoa se relaciona,' influi e é tocada pelos ritmos das constelações espaciais. Iniciações diferentes, formas par-
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ticulares de respirar, a influência da qualidade pessoal no uso dos
fatores de Peso, Tempo, Fluxo e Espaço, as configurações que o
corpo assume :>0 criar o movimento, e os diferentes Ritmos tk Tensão
de Fluxo1S apontam que, ao ter o corpo como referência, o que acontece, acontece por ele, nele, e por forças que atuam sobre de.
Assim como os surfistas que observam, esperam e utilizam
a força e o fluxo das ondas para dançar sobre, com, nelas, na perspectiva de Corpo-Espaço procuramos sintonizar o corpo com
esses entrelaçamentos de forças, que chamamos de intensidades
espaciais, promovendo uma irnersâo e espraiamento no plano
tensional que permite maior percepção das trocas entre indivíduo
e meio ambiente. Assim, ao mesmo tempo em que intensificamos a participação do corpo nessas trocas vitais, diluímos seu lugar
como agente único da ação, bem como a imposição do indivíduo sobre o movimento, para perceber que, se o evento pode ser
construido por ele, o movimento existe e continuará a existir em
e para além de dele.
O conceito de originalidade pessoal parece-nos fortemente
entremeado

ao de fraseado. Percebemos que, mesmo ao tentar

uma ação neutra - flutuantemente presente-ausente, o indivíduo
apresenta sua talvez pequena, mas importante contribuição pessoal para esse eterno processo de contínua transformação DO qual
se encontra imerso. Assim, uma de nossas estratégias na prática
dos Bartenidf em Corpo-Espaço é adotar uma atitude próxima
à do psicanalista, cuja atenção flutuante torna o outro mais visível, permanecendo ele/ela próprio/a mais à sombra. Atuar com
uma presença sombreada muitas vezes permite que a dança do
espaço do outro possa emergir mais intensamente em suas complexidades, ao mesmo tempo em que explicira nossa relação de
" Conceito introduzido por [udirh Kesrenberg (psicanalista e colaboradora de I.
Barrenieff) e desenvolvido por sua filha, a antropóloga janet Kesrenberg Amighi, atualmente largamente incluído no Siaema, que apresenta as gradaçôes de Ruxo em associação com as fases de desenvolvimento designadas por Sigmund Freud.
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atuantes coriju ntos, pertencentes e atravessados ambos por um
constante devtr outro de si.
Originalidade
pessoal, assim compreendida,
~assa a pertencer a um tipo de atuação rela::ional que percebe que, ao ouvir o

senvolvirnento

outro, também se ouve a si próprio/a e, ao perceber as intensidades espaciais, percebe-se nossa influência sobre elas. Aponta também que o eu não dá conta do todo, mas que ainda assim, somos
originais, com uma contribuição
a dar nestes constantes procesSDS de (rercriaçâo, e esta contribuição
pode e precisa ser percebida, trabalhada e expandida.

mais ou menos aos 5 ou 6 anos. Irmgard olha o ser humano,
vendo-o em suas constantes mudanças, incorporações e (relcriações

lrmgard

desenvolveu

inúmeros

exercícios,

denominados

de

Barteni4fFundAmentalr
(BF) e, entre esses, considerou que seis
eram básicos. Estes, aparentemente,
são os mais simples entre todos, mas neles pode-se experienciar
corpo-espaciais.
constituem

a complexidade

das conexões

Os Seis Básicos, como são usualmente

um bom chão (e

da usualmente

acontecem

chamados,
no chão),

do ser humano, desde a sua vida intra-uterina

a idade avançada, apresentam

até

uma visão bastante diversa daque-

las que percebem o desenvolvimento como um trajeto linear de
habilidades adquiridas, que começa no nascimento e se encerra

de si, e parte da premissa de que em qualquer etapa da vida podem-se construir e reconstruir caminhos.
O estudo dos padrões de desenvolvimento,
sob o enfoque
Bartenieff, parte da etapa onde o indivíduo se encontra, sintonizando-o com suas sensações e conexões ao seu momento atual e
estabelecendo relações com sensações e ritmos de estágios mais
primitivos, como uma convocação e uma (relexperimenração
destas sensações. Assim, no caso de um adulto, é como tal que
irá (rejencontrar-se
como criança, sem perder o fio terra com o
adulto que também é.

a partir do qual se pode (relexperienciar
a progressão de desenvolvimento do ser humano. Quando uma pessoa se confronta
com esses exercícios pela primeira vez, é comum acha-los simples

A progressão não é percebida como uma seqüência linear
de fatOs, tais como olhar, levantar a cabeça, rolar, sentar, andar isso para ser bem esquemática. Não apenas esses estágios de atra-

demais, mas à medida que a sua sensibilidade

vessam e se superpõern

da para as sutilezas do movimento,
rém fascinante

- o caminho

aprende

vai sendo trabalhacomo é difícil-

para uma simplicidade

po-

complexa.

De toda forma, nos parece redutor estudar os BF como um
conjunto de levantamentos de coxa, ou de deslocamentos laterais
dA bacia, para citar apenas alguns dos exercícios mais conhecidos, ou mesmo o fato de fazer bem qualquer dos exercícios de
Barrenieff: para nós, todos são lugar-estrada,
que possibilitam
estender o exercício de viver nossa complexidade
e originalidade
como seres humanos em seqüências de movimentos
igualmente
complexas e originais.
Os Barteni4f Fundamentals'", desenvolvidos
por Irmgard a
partir da sua compreensão
dos princípios Laban de movimento
e das suas observações e experiências sobre as progressões do de46

mas, principalmente,

trata-se

aqui de

perceber que, quando esses fatos acontecem, vários ritmos estão
sendo simultaneamente experimentados: a criança não está aprendendo apenas o que fazer, mas também como fazer e, assim, está
sendo e aprendendo aquilo que continuará a aprender sempre, que
é como ser em constante mudança, um tipo de experiência que
denominamos em Corpo-Espaço de "becomings", ou "vir-a-ser".
Em Bartenieff faz-se então um estudo exploratório desses
ritmos primitivos e procura-se (rejexperienciar a elaboração rítmica das primeiras conexões corporais: a irradiação da região
central do corpo para suas partes distais ("Navel Radiation'), a
conexão cabeça-cauda ("Head-Tail" ou "Spinal connection"), o
estabelecimento das linhas energéticas horizontal e vertical-central ("Homologous"
e "Hornolateral" connections) que perrni-
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tem abordar um lado e Outro do corpo (unidade superior e inte-

conexões corporais são experimentadas
para conscientemente
relernbrar, reativar e revitalizar diferemes caminhos do aprendi-

os mesmos movimentos, se realizados com as palmas das mãos
voltadas para cima, ou seja, com o dorso das mãos em contara
com o chão, tendem a liberar mais o fluxo, provocando um tipo
de suporte mais móvel. Estas perspectivas, assim como outras,
podem coexistir, pois proporcionam sensações diversas que me-

zado de ser em vir-a-ser. Fazemos isso, por exemplo, com o engatinhar e o caminhar: além de revivê-los como ação distinta, sem

recem ser experimentadas no alargamento de vocabulário, sensações e percepções de movimento a que nos dedicamos.

rior e lados esquerdo e direito, respecrivarnenre)
conexões conrralarerais.

Inúmeras

possibilidades

e também suas
de divisões e

outro objetivo que não a execução "simples" da própria ação, os
reviralizarnos ao efetuar inversões, escolher partes do corpo para
liderar movimentos que usualmente seriam liderados por outra
e procurar suscitar novas experiências de trânsito entre lugares
bastante primitivos de nós em relação com a experiência do
momento que se está vivendo. Penso que a (relexperiência exploratória das diferentes etapas e enrrerneamentos da progressão do
desenvolvimento talvez se consuma como a "virada", aquele momento de torção da Fita de Moebius, que pode estar em qualquer ponto
da Fita, mas que, ao acontecer, propulsiona o deslocamento, a estra-

,.

Particularmente,

prefiro iniciar os Seis Básicos com as pal-

mas voltadas para o chão, porque acho que a sensação de conexão e enraizamento, no sentido de troca com a gravidade, se dá
melhor com as mãos estendidas e dedos alongados em fluxo livre
pelo chão, estabelecendo o contato das mãos com o solo sem tensões desnecessárias e percebendo a espécie de ventosa que se forma entre o côncavo das palmas e o chão. Posteriormente, sugiro
explorações multi-dimensionais,

seja com as palmas voltadas para

cima, para baixo, ou para os lados, em um tipo de enraizamento
que se quer mais rizornático e revelador das transformações

nheza, uma certa sensação de deslize dos sentidos ...
Diferenças na maneira de experienciar e ensinar são incentivadas no campo labaniano, desde que compatíveis com o contexto filosófico-corporal dos LMAlBE Para exemplificar, vamos
nos arer apenas a um detalhe na prática dos Seis Básicos de
Bartmiejf, que às vezes confunde as pessoas, tão acostumadas a
pensar em uma única maneira ("a certa') de se fazer um exercicio. Alguns analistas de movimento preferem ensinar os Seis Bá-

energéticas que ocorrem em virtude destas pequenas mudanças.
Mas também é possível que eu prefira começar com as palmas
para o chão porque lrmgard apresentou-os assim e, como sua
abordagem decorria de longa pesquisa, grande criatividade e co-

sicos a partir de uma posição em que a pessoa se encontra deita-

em Corpo-Espace,

da, com as costas no chão, pernas alongadas ou f1exi:madas e
braços estendidos ao longo da linha horizontal dos ombros, com
as palmas das mãos voltadas para o chão. Esta posição de mãos é

dos do trabalho. Mas, desde o início, conseguimos explorar recortes e produzir novos sentidos, trabalhar as parcialidades em

percebida como facilitadora de maior firmeza e contara com o
solo, maior enraizamento, e/ou maior ativação do sistema mus-

e sem ter a pretensão de conhecer essa totalidade, ou desejar "encerrar a realidade num sistema coerente", quando "tudo o que, na rea-

cular, estimulando

lidade contradiz este sistema coerente é desviado, esquecido, posto
de lado, visto como ilusão ou aparência" (Morin, 1990: 102).

a unidade superior a funcionar como suporte

para o trabalho de mobilidade
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da unidade inferior. No entanto,

nhecimento de corpo, acho que cultivo um lugar de afinidade e
deferência em relação a ela. .'
A encamação = conhecimento do conjunto de conceitos e
procedimentos dos Bartenieff Fundamentals" , como abordados
tende a acontecer em estágios mais avança-

relação a uma totalidade, mas sem confundir o parcial com o total
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Em nossas experiências, percebemos que cada passo, após
encarnado, parece tão simples, mas se torna logo itinerário para
outras explorações mais complexas. Procuramos aprimorar a
simonia com o desejo e deixar, como dizia Freud, "o desejo desejar". E como o desejo é sempre tão grande,
amesquinhá-Io,
explorando
movimentos
intrincados.

11 -

procuramos não
cada vez mais

Esta não é uma técnica que, pela repetição,

mais fácil: ao contrário,

CAPfTULO

É um extraordinário

~jfKlhode cotouiasque nos cega,
mgana, dncaminha ~ seduz; quando ensaiamos os
primeiras passos neste terreno qt« permanece
ferrenhamente flutuante ...

roma-se

os exercícios (Ornam-se cada vez mais

difíceis, já que percebidos

e experienciados

DESDOBRAMENTOS

em suas inúmeras

RUDOLF

LABAN

camadas relacionais. Mas, sem dúvida, quanto mais complexos,
mais maravilhosos,

ricos e originais.

CoRPo-EsPAÇO:

INCURSOES TOPOLÚGICAS

Espaço cósmico. Espaço interno. Espaço de discussão. Espaço privado. Espaço Público. Espaço vazio. Organização espacial. Espaço cênico. Espaço de criação. Espaço como lugar, como
território. Espaço mental, isento de medidas, incomensurável. São
tantas as formas assumidas pela palavra "espaço", que é fácil perceber sua plasticidade e também como conseguimos circular de
modo vivível com a palavra indefinida. A palavra "espaço" se
apresenta como palavra poética, que se abre, se esgarça, excitando sensações e interpretações em quem a lê. Palavra desterritorializada, espaço-potência,

pronto para assumir diferentes confi-

gurações.
No entanto, apesar de sua imensa plasticidade, a hegemonia
epistemológica sobre espaço, ou seja, a maneira como em geral
conhecemos sua representação pela Geornetria. permaneceu pra·
ricamente a mesma desde sua formulação, na Grécia, por volta
de 300a.C, quando Eudides escreveu Os Elementos, até o século
XIX.
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Durante rodo este tempo, nenhum outro pensamento sobre
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!

espaço se sobrepôs ou exerceu maior influência
no pensamento
científico e filosófico. E mesmo hoje, quando pensamos em represenração do espaço, ainda é a geometria eudidiana, lugar geográfico/matemárico de certezas nas medições de distâncias, áreas,
volumes e ângulos, qUê nos vem à mente de forma imediata.
A avassaladora influência da cultura grega no pensamento

uma carta ao colega Wilhelm Bessel, brilhante estudioso de mecânica celeste, Gauss chegou a declarar: "Não irei dedicar meus

ocidental talvez explique por que nem a instauração da dúvida
metódica por Descartes, no século XYll, nem mesmo a teoria so-

Em 1826, o russo Nikolai Ivanovich Lobachevskii (17921856), autor da geometria imaginária, e, em 1829, o húngaro

bre a origem das espécies, apresentada

XIX,

János Bolyai (1802-1860) viriam a publicar consistentes traba-

foram suficientes para abalar a cultura das certezas, tanto as an-

lhos independentes sobre novas "geometrias, com linhas, planos

coradas no senso comum,

e ângulos similares aos usuais, mas que não satisfaziam ao axio-

por Darwin no século

como as estruturadas

na evidência das

trajetórias. Mas, a partir da primeira metade do século
meçaram a surgir questionarncntos

,I

i .

j.

!'

. '

co-

sobre a geometria euclidiana

única do universo, o que veio a ge-

rar um dos maiores acontecimentos
da história da marernatica
mais recente: a descoberta de geometrias não-euclidianas. Esta
mudança de paradigma e as pesquisas que dela decorreram levaram, por exemplo, à descoberta, por Albert Einstein, da Teoria
Geral da Relatividade, em que o tempo se junta, como quarta
dimensão, às três dimensões euclidianas.

É bem possível que, caso não estivesse entranhada

ri

I:

como concepção geométrica

XIX,

i

na humanidade
uma cultura de certezas, que tinha na geometria
euclidiana a representação da verdade sobre o universo, essas e
outras descobertas tivessem acontecido antes. No entanto, o preconceito em relação a qualquer outra versão era tão forte que
chegou a impedir o matemático alemão Carl Friedrich Gauss
(1777 -1855) de publicar, por volta de 1820, os Principais teoremas
da geomdria não-euclidiana. Consta que Gauss manteve suas teorias em segredo porque a filosofia de Kant, dominante

na Ale-

manha da época, tinha como dogma a noção de que os postulados da geometria euclidiana eram os únicos possíveis. Apesar de
discordar, mas temeroso de entrar em conflito com os filósofos e
matemáticos
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da época, Gauss preferiu o silêncio. No trecho de

esforços para escrever alg;opublicável sobre esse assunto (os fundamenros da geometria nâo-euclidiana), pois tenho horror aos
gritos histéricos que ouviríamos dos beócios se eu divulgasse meu
pensamento." 16

ma dos paralelos" (Thurston,

1997: 8). Como Gauss não publi-

cou suas pesquisas imediatamente e Bolyai, inicialmente, só obteve algum reconhecimento por parte do próprio Gauss - que o
parabenizou, mas também assinalou como estas mesmas descobertas já faziam parte de suas pesquisas há algum tempo -, a honra da
descoberta das geometrias não-euclidianas acabou ficando com
Lobachevskii, assim mesmo somente alguns anos após a sua morte.
Essas novas idéias continuaram

a ser profundamente

perturbadoras e matéria de debate no campo científico durante
a maior parte do século XJX, mas a partir delas outras geometrias
foram surgindo, pluralizando e dinamizando o espaço, que, desde então, vem se desdobrando em múltiplas dimensões. No campo da física, a introdução da hipótese quântica por Planck, em
1900, e a apresentação da teoria da relatividade geraJ.,desenvolvida por Albert Einstein entre 1907-1915, exigiram novas representações espaciais, que definitivamente vieram a instaurar 'a
pluralit:ÚuÚ tÚ mundos geométricos. em oposição à unicidade de um
mundo geométrico euclidiano "(Maluf, 2002:57), vindo a inaugurar
a era das incertezas e pluralidades nas ciências e na cultura.
http://www.geociti~.comlR.a.inFor~(/Vines/2977/gauss/quotes.h(ml LrrUT to Bessel
(1829); W"k~. Bd. 8 (Gõttingen, 19(0), p. 200.
tr,
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É interessante notar como as novas geomerrias, apesar de
postularem a desvinculação dos cânones euclidianos como única fonte da verdade e de apresentarem algo inteiramente novo no
campo matemático,
conviveram e incorporaram
a geometria

complexo e ainda pouco explorado no campo de Estudos do Movimento, e, talvez por isso, mais aberto a novas contribuições.

euclidiana, negando-a apenas como única explicação do espaço.
Estava assim aberta a possibilidade de

indagações estimularam diálogos com a filosofia e a psicanálise

(... ) serem aceitos os dois sistemas de proposições opOStOS[euclidianos
c não-euclidianos] como simultaneamente verdadeiros, atribuindo-se
aos mundos geomérricos a eles correspondentes
o mesmo valor
onrológico, o mesmo sratus de realidade. (Maluf, 2002: 57-58)

. Ao repensar as relações entre corpo e espaço no Sistema
Laban/Bartenieff, percebido como um campo psicofísico, minhas
contemporâneas.
(1901-1981)

As teorias do psicanalista francês Jacques Lacan

- que, em sua releirura de Freud, conceituou o in-

consciente como linguagem e encontrou na topologia representações espaciais para os processos mentais/emocionais - se tornaram territórios de entrelaçamentos naturais. Ambos tiveram a

A reflexão a que nos dedicamos não pretende explorar as
diversas formas matemáticas de representação espacial, mas sim,

necessidade de se voltar para o campo matemático para a formalização de suas teorias, mas o apone dos conceitos lacanianos e sua

levando em consideração esses achados, perceber como o campo
dos estudos Laban do movimento. em atitude dialógica com os
discursos da conternporaneidade,
pode assumir e incorporar lógicas concorrentes e até contraditórias em relação às diversas re-

articulação

com a topologia, fornece para o campo labaniano

novos percursos de entendimento e representação corpo-espacial e
provoca interessantes
desdobramentos

inter-ações e múltiplas

possibilidades

de

teóricos.

a visão Labaniana

Na topologia, uma das versões modernas entre as geome-

com outros campos que também tiveram o espaço como indagaartística (como em Wassily Kandinsky), filosófica (como em Gilles

trias não-euclidianas, são exatamente os processos de transformação que ocupam lugar de destaque (a topologia é inclusive informalmente chamada de "geometria de borracha"), e as questões

Deleuze, Maurice Blanchot, Edgar Morin e Merleau Ponry), lin-

sobre as semelhanças

güística (como em Claude Vandeloise),

diversas propõem uma abordagem geométrica de natureza mais
qualitativa do que quantitativa. Já na geometria euclidiana, os
conceitos mensuráveis, que incluem linhas retas ou geodésicas,

presentações

corpo-espaciais.

ção e o flexibilizaram

Entrecruzando

com suas criações, fossem elas de ordem

Jacques Lacan), ou artístico/filosófica
(1879-1958),

psicanalítica

(como em

- como em Rudolf Laban

sobre cujas teorias nos debruçamos especialmente -,

criamos em Corpo-Espaço

um tecido maleável de intensidades,

povoado por conceitos que pretendemos

encarnar. Topólogos de

topológicas entre figuras aparentemente

ângulos, planos e medidas de distância, além de uma grande afinidade pela homogeneidade,

propõem

uma abordagem

mais

quantitativa.

se a elas como "intuições geométricas", que permitem perceber
as grandes pilhas de relações espaciais." (Lafont, 1990: 20). Em

guras geométricas em qualquer direção, seria impossível alongá-

Corpo- Espaço, nossas reflexões se estrururarn em torno de uma
visão espacial que se filia tanto à geometria tradicional como às
novas geometrias,
vendo nessas um campo de investigação

formação permanente, como acontece na topologia, sem que elas
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Se na geometria euclidiana é possível deslocar

fi-

renome, como Poincaré, incentivam essas explorações e referem-

Ias, dobrá-Ias, encolhê-Ias, ou submetê-Ias a processos de transnão se tornassem imediatamente outras, e portanto com diferentes
definições.
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As visões de Laban sobre espaço, tanto as expliciradas na
Corêutica como, principalmente, aquelas dos textos que compõem

ção entre uma expressão formal e outra. Nesta visão, qualquer

Uma visão do espaço dinâmico, uma coletânea de pensamentos

torna as relações muito mais instáveis e o espaço permanentemen-

ensaios, em geral não datados, se aproximam
tativo da Topologia

e

do enfoque quali-

e de sua ênfase nas transformações

No en-

tanto, à exceção de extensas pesquisas em torno da fita de Moebius
e de diversos tipos de nós, que nitidamente
ções menos mensuráveis,

apontavam

Laban deu preferência,

tenha levado a começar a investigação de estruturas topológicas
cambiantes, corno a fita de Moebius. Suas investigações nesse setor matemático foram interrompidas por seu falecimento, em

dos campos de estudo, perce-

questões labanianas em relação ao

1958. Questões topol6gicas começaram a ser introduzidas no
meio labaniano por Peter Madden (el\.iA) nos anos 80, interrompidas por seu falecimento prematuro. Naquele momento, suas
idéias não encontraram repercussão e, até hoje, não circulam no
meio labaniano. Lamentavelmente, sequer nos conhecemos, mas

Fator Fluxo - quando se indaga sobre quais as possíveis gradações
entre contido e livre até a irnplosão ou dissipação aparente do

em países diferentes - ele nos

movimento.

ras e os limites de um objeto, analistas Laban se indagam sobre a

te investigadas.
A necessidade de investigações topológicas não surgiu ape-

flexibilidade das fronteiras entre a kinesfera individual

de movi-

nas pelo deleite em perseguir jogos teóricos ou novos campos

ao para além,

conceituais - embora esse desejo exista em mim de maneira vital. Mas, nesse caso, acredito que, pelo menos de início, tenha

Enquanto

topólogos se perguntam

sobre as frontei-

mento e o "espaço global", aquele que pertenceria
em relação ao ser movente.
Na revisão labaniana

que apresentamos,

nos aproximamos

mais ainda da topologia, já que não distanciamos corpo de espaço; o espaço está em constante mutação; não há um objeto, em
um determinado lugar, para ser descoberto, descrito ou revelado; o buraco (anteriormente visto pela geometria euclidiana como
"espaço vazio") é parte integrante do discurso; medidas ou proporções não têm maior importância,

:I

de que o espaço não é um vazio, mas "um

aspecto escondido do movimento", já existia em Laban e talvez o

bendo-os em suas dinâmicas e processos de transformação. Interrogações sobre a extensão mínima e máxima de um objeto, sem
relembram

O entendimento

escape à nossa

em suas repre-

É interessante notar que, entre inúmeras afinidades, analistas Laban de movimento e ropólogos observam componentes,

que ele desapareça,

te incorporado, mesmo que esta materialização
percepção imediata.

em dire-

sentações gráficas espaciais, aos modelos geométricos euclidianos.

conexões e graus de complexidade

estrutura explorada é transformada pela própria exploração, o que

e não existem estruturas

estáveis de suporte.
Essas novas indagações labanianas se voltam para a plasticidade e para a de-formação, ou seja, para a contínua transforma-

EUA

e eu no Brasil-, incorporações

topoiógicas ao discurso labaniano estavam sendo simultaneamen-

sido porque tenho mais afinidade com insights visuais e concisões geométricas do que, por exemplo, com narrativas de

expli-

cação. Encontrei na ropologia processos de alargamento, encolhimento e torção estudados como movimento, sem enfoque na
medição ou no resultado, até mesmo porque, em topologia, a
estrutura, por definição, é sempre cambiante. Nesse campo, até
ações mais incisivas, como cortar, colar e perfurar, que operam
mudanças fundamentais, são observadas enquanto processos de
transformação e percebidas como pertencentes ao terreno do movimento. Principalmente,

percebi também que este era um ca-

I~
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I
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minha apontado

por Laban, ao já incluir na Corêurica

nós e se interessar sobremaneira
como o da fita de Moebius.

diversos

sobre processos surpreendentes,

zam em um continuum gradual, sem constituir oposição. Alguns
conceitos de Laban, freqüentemente

interpretados corno duali-

dades opostas, como por exemplo os elementos que integram os
Fatores de movimento, até então entendidos como forte ou leve
(Fator Peso); direto ou indireto (Fator Espaço), livre ou contido
(Fator Fluxo); rápido ou lento (Fator Tempo), assim como o princípio interno-externo de Banenieff, também usualmente entendido como a relação entre duas regiões OpOSCIS,
passam, nessa nova
ótica, a ser vistos corno intensidades flexíveis, que se modificam
em relações fluidas, imersas em contínuas transições.

O entendimento

das dinâmicas do movimento (conceito
Laban de Esforço), até mesmo as consideradas como diarnetral-

Fita d~ Moebius

A fita de Moebius, uma figura fopológica que se rornou basrance representativa

das inrer-relações entre conceitos em Laban/

Bartenieff, é rirnbérn uma figura central nas teorias do psicanalisra jacques Lacan, que a definiu como "modelo de uma estética
transcendente"

no Seminário

de 15 de fevereiro de 1967. Nessa

figura, "criada a partir da j unção de duas extremidades
das de uma faixa, um lado e seu reverso se encontram
ção de continuidade,

as faces passando

inverti-

numa rela-

a ser simultaneamente

externas e internas. O que diferencia um lado do outro é apenas
o tempo necessário para se efetuar a volta adicional. Assim, nela

mente opostas, como gradaçães do mesmo, gera, por extensão, a
reinterpretação de comportamentos considerados diarnerralrnente
opostos como gradações drásticas do mesmo. o que dinamiza a visão, propõe reajustamentos de perspectiva e permite novas relações. Se durante muitos anos parecia importante a busca de definições e certezas, com seu conseqüente discurso de verdades
fundamentadas

em oposições excludentes,

os deslizarnentos

moebianos nos indicam caminhos de interpretações variadas, mas
não excludenres, numa atitude que tende mais para ações de recriar e reinterpretar as circunstâncias do que de catalogá-Ias, ou
marcá-Ias a ferro e fogo.

não há mais do que uma única margem, a qual traça uma figura
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semelhante

a um oito, que se dobra sobre si mesmo. Lacan o

denomina de oito interior." (Granon-Lafont,
1985: 27)
A subversão espacial que a superfície da fita de Moebius opera,
deslizando sentidos e anulando

oposições entre verso e reverso,

instiga o olhar para as regiões do entre e para a instabilidade de
afirmações. Assim, a fita se torna um percurso estimulante para
a retomada de conceitos originalmente entendidos como oposições duais, reapresentando-os
como modulações que se organi-
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Taro

Taro enlaçado
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T
Para revisitar o tema de externo-interno, que usualmente se
remete, entre outros, a conceitos dualistas, tais como: consciente
e inconsciente,

vida interna e vida externa, eu e "o outro", den-

O formato do coro também nos lembra o de um rizoma modelo cuja representação esquemática é aparentemente esférica, mas uma esfera furada, onde a organização de elementos não

da representação do tara

é constante nem segue linhas hierárquicas de subordinação (como

pode instigar reflexões e novas conceiruaçôes. Essa figura ropológica sem margem, cuja especificidade e especialidade - envolver um espaço interno, destacado do externo com um centro que
tem a particularidade de ser, além de central, também externo , articula dois espaços "vazios": o de dentro do pneu e o que o
enuolue tanto por dentro corno por fora. Ao lembrarmos que, na

no conhecido modelo de árvore, cuja raiz dá origem a múltiplos

tro e fora, sensação e ação, a introdução

topologia, o furo faz pane da estrutura,

ramos), e onde todos os pontos se interligam e intercambiam
informações. Como, para Deleuze e Guattari (1995: 15-16) "um
rizoma não cessaria de conectar cadeias semióticas", ficamos com
a impressão de que um {Oro poderia ser ao mesmo tempo um
rizoma, ou o rizorna uma figura tórica.

somos levados a perce-

ber e incorporar o centro da estrutura como um "vazio" simultaneamente Interno e externo.
Imediatamente,

os espal.,·osnegativos, aqueles entre pessoas,

se tornam positivos, palpáveis e relacionais (o quão próximo alguém pode estar de nós?) e a porosidade de nosso corpo e seus
espaços dentro-fora mais permeáveis. Afinal, entre a água - que
compreende grande parte do que somos como seres humanos
(sabemos que cerca de 70% do organismo é composto de água),
ela mesma tendo ar em sua composição - e o ar - que preenche
nossos pulmões, aquele que compõe e transita em nossas células-,
torna-se fácil perceber como a figura do toro pode se tornar território de sensibilização para melhor entendimento do conceito
de corpo-espaço e para uma vivência menos destacada do outro
e de nosso meio ambiente.
Lacan associou o furo central do toro à sensação de vazio

interno e interpretou

este vazio como lugar que permite a formação de nós e entrelaçamentos
- ou seja, segundo o autor, seria
justamente o furo, a falta, que estimularia o movimento e possibilitaria a relação. E Darmon acrescenta que ''o {Oro implica sempre em um roro complementar
com relação ao qual se acha
acoplado. O buraco periférico de um é o buraco central do outro: podemos dizer que a razão do par é o {Oro" (1994: 128).
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Uma figura toro-rtzomdtica

Uma figura toro-rizomdtica
labaniana

Para Corpo-Espaço, a importância dessas figuras táticas reside principalmente em evocar como certos conceitos foram criados, e com eles criar novas ordenações. Ao desfazer o equívoco
platônico de se pensar um exterior e um interior como regiões
separadas, o coro, em Lacan, se tornou uma representação importante para as nodulações entre consciente e inconsciente.
Associado ao conceito de "interno-externo"

de Bartenieff segun-

do o qual o interno se comunica com o externo e vice-versa, o
coro pode oferecer ao conceito urna estrutura metafórica para além
do universo platônico de representação. Assim como o rizorna, o
coro pode também nos indicar uma possibilidade de pensarmos
o mundo de maneira a-esférica, ou seja, fora do entendimento
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de cornplerude, fechamento

e certeza, e de percebermos

o "va-

zio" como positivo e mesmo como um plano de imanência
conceirual. Como Darmon assinala (1994: 132), o (Oro nos aju-

nado à circunstância,

traz para o contexto outros aspectos do

sujeito, àqueles que não falam sobre o evento, mas sobre como a

Banenieff, lembrando sempre que o corpo a que nos referimos é

maneira de ser de cada um ater-i o evento. O que opera o reviramento é um evento interno-externo: o que aparentemente estava
fora do contexto passa a estar dentro, e o que estava dentro vai para
fora. A operação reconfigura a situação anterior, que passa a ser,
simultaneamente, a mesma e diferente.

um corpo em vir-a-ser, entendido em intensidades
para além de suas instâncias orgânicas.

ao discurso labaniano reside no entendimento

da também a "conceber uma coriexidade sem substância,

uma

conexidade feita de puras diferenças", o que nos remete ao conceito de conectividade

total do corpo, assim como criado por
que vibram

Nosso maior interesse na incorporação de figuras topo lógicas
que essas novas

estruturas cambiantes representam processos e, portanto, parecem especialmente adequadas para representar transformações.
Embora dinâmicos, os sólidos platônicos são, de certa maneira,

,
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Toroinicial

o reuiramento

.
t.

.

:

estáticos - já que, mesmo ao serem aumentados ou diminuídos,
suas proporções precisam ser mantidas, sob pena de se mudar
radicalmente a figura inicial, que passando a ser outra terá novas

"

c

' .

corte

do toro é uma transformação

ropológica que

resulta de um corre em sua superfície. O cone traz o cerne do Toro
para fora e o reconfigura como o mesmo, mas com uma nova representação. Lacan identifica esta operação de trazer o cerne para
fora (no sentido de que ela expõe o espaço interno do (Oro) com

I

a articulação entre vazio (falta) e demanda

1

espaço externo (aquele que transcende a demanda, o mais do que).

:I
II

I
1

e com as relações en-

tre demanda e desejo, representadas simultaneamente
pelo foro
interno (o centro vazio, denominado falta de ser, ou lack to be) e pelo
No campo labaniano, a operação de reuiramento pode, por
exemplo, nos remeter aos movimentos sombrios (shadow mouementst
de Labaa, onde um pequeno padrão. aparentemente

não relacio-

nado ao contexto, como os chamados tiques nervosos, os pequenos erros e mal-entendidos, ou os lapsus linguae, trazem o cerne
para fora, dizem algo mais, que, embora não diretamente

62

relacio-

propriedades e medidas. E, já que se trata de investigar o movimento, nos parece estimulante incorporar teoricamente estruturas cujo ato de ser é ser em transformação, ser em vir-a-ser.
Na atuação cênica, por exemplo, o que apreciamos no ator
que opera o corte que revira e re-une indivíduo e personagem,
um-outro cuja alma é trazida para fora, 17 e que altera e mantém a
permanência do mesmo, é presenciarmos este mecanismo de transformação agudo sem grande mudança aparente. Ainda reconhecemos o ator, mas sabemos que ele é simultaneamente

um outro.

É o jogo de reoiramento de si, articulado à questão do olhar, que
multiplica situações, opera deslocamentos, deslancha a ação,
confunde planos, divide, revira, aproxima e afasta o eu e seu outro, ao mesmo tempo em que os mantém unidos.
Nesta revisão dos textos originais, parece-nos interessante
refletir também sobre os •.•nós", torções espaciais presentes tanto
em Laban, quando este explora os diversos Anéis e Escalas Trans,- A palavra alma é aqui usada em sua acepção topológica

e não psicológica.
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r
versas (seqüências de movimentos dentro do icosaedro), quanto
em Lacan, que irá, no desenvolvimento de sua topologia, passar
do uso das estruturas de superfície à investigação dos nós. Do
mesmo modo, a vida também põe em cena torções espaciais nos

•...~

pontos cruciais de sua aparição, como é o caso da "dupla hélice
do DNA, que dá conta da estrutura físico-química dos cromossomos, e assim, igualmente, para o cordão umbilical, que é um torçal
triplo de uma artéria e duas veias." (Granon-Lafont,
figo A - de: I a 6

Diago7Ullaxial

1985: 89)

Fig. B - de:? a 12

Nó em torno de

UmII

Ji.Jgo1lilf do cubo

A cadei« do nó

A sensibilização aos nós pode ter função especialmente importante para um melhor entendimento das relações que estabelecemos conosco e entre articulações que podemos criar. Não que
seja necessário pensar neles como representações ou elementos
estruturais de nós mesmos ou de uma circunstância, mas acontece aqui um processo semelhante ao do conhecimento e uso das
palavras: se as conhecemos, podemos usá-Ias, e quando as conhecemos bem, elas encontram espaço para existir em nossa maneira de falar e escrever,em combinações que provocam sentidos diver-

o desdobramento da escala transversa do icosaedro
retorna ao ponto de partida depois dos 12 movimentos.
Os anéis de Laban, presentes, por exemplo, nas escalas transversas do icosaedro, têm a peculiaridade

de serem definidos

pela

diagonal que lhes falta, mas que lhes serve de eixo, ou seja, são
definidos por aquilo que não está evidente. Da mesma maneira,
as diagonais do cubo, se pensadas em relação às tensões que as

1
.1

i~
i

constituem, representam torçais triplos, composto:> de processos
tensionais aparentemente opostos em deslizamenros abruptos sobre
um eixo imaginário - que tornou-se sua representação. Assim também, os nós da Escala Padrão da Dinamosfera revolvem em torno
de uma diagonal escondida que lhes dá suporte dinâmico.

sos e, às vezes, até mesmo nos surpreendem. Do mesmo modo, a
percepção desses mecanismos agitados de entrelaçamento pode nos
despertar para conexões mais inusitadas entre pessoas, como por
exemplo uma melhor compreensão do dinamismo de conjuntos
triádicos, oui e ser guia para a busca da idéia, ou intensidade, que faz
entrelaçar as camadas de uma situação, seja ela cênica ou cotidiana.
Lembramos que, no campo Laban/Bartenieff, o conceito se
propõe como conceito encarnado, sem deixar de ser conceito, e
nisto reside uma grande diferença entre a perspectiva que abraçamos e aquelas que incorporamos e retorcemos, nestes encontros aparentemente improváveis e talvez por isso mesmo atraentes, mais ainda quando não se está em procura de estruturas confortáveis de encaixe e harmonia.

r
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Nó borromeano

Embora

os anéis labanianos

nham a característica

investigados

de configurar

no icosaedro

os entrelaçamentos

inico filamemo, por sua importância
que vimos estabelecendo,
gostaríamos

te-

de um

nas relações Laban/Lacan
de ressaltar aqui o nó bor-

romeano, uma figura ropológica composta por três ou mais filamentes (ou anéis), enlaçados de tal maneira que, se qualquer um
deles for retirado,

o encadeamento

se desmembra.

Em sua passagem de estudos de superfície
Tora, etc.) para o estudo de estruturas

mais comple-

xas, Lacan irá escolher o nó borromeano
de três anéis como figura representativa
do enrrelaçarnenro
dos registros do Real, do
Simbólico e do Imaginário.
canalista Antonio

Quinet

Em diálogos teóricos informais,

o psi-

explica que: "o registro do Real corres-

ponde ao conceito de libido em Freud, ao gozo, no sentido de
excitação sexual, mas também engloba a angústia e outros afetos. Já o registro do Simbólico
gem, composta

so de rnetaforização

à estrutura

corresponde

pelas cadeias significantes
e metonirnização,

da lingua-

em constante

proces-

E o registra do Imaginá-

rio corresponde não só à imaginação e ao consciente, como também a tudo que é da ordem do visual e do corporal, por exemplo, aquilo que constitui

o que chamamos

de 'ego'". No entrela-

çamento borromeano,
os anéis podem ser contados
representam o um, e a relação entre eles definida
entre o Real, o Simbólico

e o Imaginário,

de ou relação hierárquica

entre os registros.
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profundas" e personificação da sabedoria. A representação platônica criou para essas reuniões o triângulo e a topologia parece propor

(Fita de Moebius,

topológicas

Para quem vive em um contexto católico, esses entrelaçamentos podem remeter ao conceito religioso da SantÍssima Trindade, que representa a unidade de Deus, que é ao mesmo tempo
um e três (as instâncias do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada
uma com sua propriedade). A idéia de rríades que formam uma
unidade, sem perder as suas indentidades parciais, já estava presente em inúmeras religiões anteriores. No hinduismo, por exernpio, Trimúrti é a tríade divina composta de Brahma, o Princípio
criador, Shiva, o Princípio destruidor e regenerado r e Vishnu, o
Princípio conservador. E nas tríades babilônicas, a tríade mais
importante é a composta por Anu., o "Altíssirno", o "Rei dos Reis", o
princípio fundamental e personificação do Céu, Bel; o "Senhor" e
também a "Terra", que personifica a criatividade, e Ea, "Rei das Águas

como três que
pelas relações

sem qualquer

priorida-

o nó borromeano, ambos representações diversas do mesmo.
Ainda no contexto da construção lacaniana, a teoria dos nós
nos reaproxima da problemática da imagem especular, quando
uma imagem externa (a do espelho) devolve a sensação de integridade e estrutura à imagem do ~lf, fazendo-o sentir-se um. Sabese que a imagem do espelho não é a criança, apenas sua imagem. É
o imaginário que cria entre o corpo fragmentado e sua imagem uma
ilusão, uma percepção de integração, que cerca, rodeia, (relune e
protege o corpo fragmentado.
Sobre isso, Lacan escreveu, em 1949, o famoso artigo intirulado "O estágio do espelho", onde discorreu sobre a irnportância deste no desenvolvimento do ego, ou seI[. Nele, Lacan assinala que, mais ou menos entre os 6 e 8 meses, o bebê se transforma
drasticamente: de necessidades (comida, segurança, necessidades
que podem ser satisfeitas no estágio real) passa a ter demandas.
Demandas não são satisfeitas com objetos: da é sempre a demanda
pelo reconhecimento do outro, a demanda do amor, a demanda
do outro. Sem domínio sobre seu próprio corpo, vivendo-o como
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um todo fragmentado,

o bebê vê seu reflexo em um espelho

e

imagina: esta imagem sou eu. A idenrificaçâo com o se/facontece
em termos do outro, não como uma oposição onde: "se/f = o que
não é ourro'Y''ourro
= o que não é selj. Mas, antes, como: "se/fé
o outro". A idéia do se/fseria então criada por meio de uma identificação imaginária

com a imagem no espelho.

E, por isso, Lacan

chama o estágio do espelho de fase do imaginário.
O espelho,

como superfície

go dos tempos

um suporte

atestam as várias páginas
ritualística por diferentes

a si mesmo. O olhar para o espelho torna-se assim

uma experiência de desdobramento

de si, íormada no exato mo-

mento de sua percepção.
Em nossa atualização

do discurso

labaniano,

as cadeias

borromeanas possuem diversas ressonâncias, entre as quais: o
entrelaçamento entre o próprio conceito de Corpo-Espaço e suas
instâncias de Corpo Topológico e Corpo-sem- Lugar; a maneira

que reflete, vem sendo ao lon-

para simbolismos

ser olhando

riquíssimos,

como

de definições e formas de utilização
culturas presentes no Dicionário dos

símbolos, de Jean e Gheerbrant

Chevalier. Mas, atualmente, convérn novamente perguntar: afinal, o que o espelho reflete? Tradicionalmente,
a verdade. No entanto, sabemos agora que aquela

como Corpo-Esforço-Forma-Espaço

são vistos como instâncias

do mesmo, mas independentes em suas propriedades; e a potencialidade dos veios transitórios dakinesfera, manifestados através do enrrecruzarnento
de intensidades centrais, periféricas e
transversas que, se desenhadas em conjunto, podem ser percebidas como uma relação borromeana. Estas intensidades, embora

verdade, que se queria sólida, se liquefez. Agora é o imaginário que a

pertencentes ao espaço recortado ?da kineifera, podem também,
como assinala o analista de movimento Ed Groff, 18 "ser projetadas

constrói. Nem por isso o espelho é menos importante

para o espaço global", aquele percebido

para as sensa-

ções e continua prolífico em suas possibilidades de interpretações.
O espelho ideal, desde o início da humanidade,
vem sendo
o fundo da pupila

ocular. Olhando

de perto, dentro

do olho, a

primeira coisa a ser vista, e talvez a única coisa a ser vista, é a autoimagem.

Olho

para o outro,

e o outro

olha para mim; vejo-me

no outro, o outro se vê em mim; olho para mim mesma/o
o outro, e ao mesmo

tempo proponho

como

ao outro não me ver, mas

ver-se em mim.
Percebemos
ta ao mesmo,

nesse movimento

mas a constituição

to de um circuito,

de "rirornello"
do diferente

ou melhor dizendo,

e o estabelecimen-

de uma espiral expansiva,

que aponta para um ~..rturo em aberto. Alimentando-se
o discurso

de Corpo-Espaço

percebe

não uma vol-

em Lacan,

a virada do olhar,

o mo-

para além da kinesfera

individual. Assim, "um ator pode projetar a experiência de uma
tensão periférica próxima para um membro da audiência sentado no mezzanino, A tensão espacial central pode ter uma projeção para além das fronteiras distantes." O autor acrescenta ser
importante para ele "identificar esta projeção para além do espaço pessoal atingindo o espaço global, como a extensão de nossa
kinesfera psicológica."
Ao entender ordem, acaso, surpresa e desordem corno eventos deslizantes não mutuamente excludenres e propor para o campo labaniano a inclusão de processos topológicos como possíveis representações da plasricidade do corpo em movimento, tenho como visada explicirar

nosso conceito

como um campo interno-externo

de Corpo-Espaço,

de intensidades

múltiplas arti-

mento em que a seta do olhar se dobra e se reencontra com o ser
em ato de olhar, e vê nesta movimentação
uma expansão e, por-

culadas entre si.

tanto, uma atualização,

" "Approach to the Kinesphere" (artigo não publicado. distribuído
Certificado do L1MS®. datado de 12 de janeiro 1987).
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já que quem se olha agora se sabe como

no Programa de
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M.OVIMENTO

E LINGUAGEM: ATUALIZAÇÕES

sam ser pensadas para além de simples metáforas ou objetos petrificados, destacados ou em conexão com um espaço fora do
corpo. Ele mesmo declara em «Visão do Espaço Dinâmico" que

Tudo .1 que podemos fozer é recompor e justapor
criativamente. num experimento com afirmações e inserções
do espacial no veio preponderante

do tempo.

"o espaço é o todo no qual estamos integrados, mais ainda depois de sabermos que Tempo e Energia podem ser entendidos
como derivados do Espaço". Assim, tomando

EOWARD

Na teoria Íabaniana,

o movimento

SOJA

é a fundação, a primeira

marca que estabelece a disposição do corpo/máquina,
do corpo, seu estímulo vital. Ninguém
menro fOr;l do movimento.

·W.

o subsrraro

existe em qualquer

mo-

Mesmo em um nível quânrico,

não

há existência sem movimento.

emprestado

de

Buci-Glucksmann
a definição que criou para os cristais de
Deleuze.!? podemos pensar os cristais de Laban como "uma imagem-pensamento, que define um território e age como a matriz
de uma geo-filosofia da arte."
Articulando

as representações geométricas de Laban com

seus textos de natureza mais filosófica e com alguns de seus dese-

fundamental,

nhos mais livres, nos quais ele colocava setas indicando vetares

é orientado

pelas relações e

energéricos (tensões espaciais) que sustentavam aquela forma em

articulado como linguagem.

Nesta perspectiva.

o Sistema ofere-

estado de vir-a-ser, é possivel entender

ce uma rede com diferentes

imensidades

E este movimento

na Análise Laban de Movimento,

possibilidade.

e direções, que abre a

para quem lê, de recriar a experiência

forma diferente e novamente

como "um processo constante

ou seja algo em construção.

um lugar transitório de cristalização. Os diagramas de Laban tornam-

primeiramente

munha da experiência do movimento, mas não a sua descrição.

de

Embora possamos dizer que a foto de uma pessoa a contém,

"processo",

não significa que a defina ou descreva. Mas algo dela esta lá, como

Ao esgarçar esta frase, no intuito

destacar suas ordenações, encontramos

platônicos como a tentativa de atualização de uma etapa, como
se assim um snapshot, ou o desenho de um instante, ele mesmo teste-

original.

Laban definiu o movimento
de conrínuas mudanças".

original de

a escolha pelos sólidos

O termo é seguido por" constante",

uma indicação aberta a possíveis interpretações.

Da mesma for-

ma, as representações geométricas de Laban podem ser entendi-

aquilo que não pára, que é incessante. E, completando a frase, a
expressão "de contínuas mudanças" indica aquilo que está perma-

das como algo que contém, atualiza, mas não define o movimento.

nentemente

Como ele próprio indicou na Corêutica, suas representações se-

em transformação.

Laban indica que o movimento,

Parece que, com esta definição,
em seu eterno vir-a-ser, escapa

sempre a definições ou lugares determinados.
No entanto,

para as representações

to, Laban escolheu os sólidos platônicos,
mente paradoxal,
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o que seria aparente-

já que estes, embora dinâmicos

trução e manutenção,
cíficas e imutáveis.

espaciais do movimen-

são estruturas

em sua cons-

de medições bastante espe-

Mas as formas cristalizadas

de Laban preci-

riam como portas que se entreabrem, sugerindo entradas para um
universo a ser descoberto.
Ao conceber o movimento como um processo de contínuas
mudanças, Laban importa esta percepção para o estudo do ser
humano em movimento. Ele aponta que essas mudanças, ernboI"

Buci.Glucksl1W1n.C.. La cristaux de l'art:

UTU!

nthitiq~ du uirtuel;em Réuu« Des-

cartes, n' 20, pp. 95·111.
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ra contínuas
humano

e sempre em mutação,

em determinadas

tendem

ordenações

a se organizar

rítmicas,

no ser

que formam

padrões singulares. Os gestos mudam, as posturas mudam, mas
cada indivíduo tende a organizar suas frases de movimento
de

E nesse recorte instável que ajudamos a estabilizar na idéia
de individualidade, encontramos padrões, organizações rítmicas
recorrentes,

à semelhança de uma partitura musical. Mas o que é

uma partitura musical? Ela descreve um único e verdadeiro encadeamento

de sons, ou apresenta signos que sugerem a experiên-

acordo com ritmos que são mais ou menos recorrentes, mesmo
em circunstâncias
diferentes. Ou seja, num ato simultâneo
de
abraçamento
e resistência às potências da vida, cada ser huma-

cia do som? Cada partitura possui indicações diferentes quanto,

no, como integrante

pondem

deste sistema em contínua

reorganizando
e adquirindo
como um micro e permanente
deste contínuo

expansão,

vai se

singularidades.
Cada indivíduo,
big-bang, atualizado num snapshot

vir-a-ser, existe como parte de um processo simul-

por exemplo, ao andamento

e às dinâmicas da obra, que corres-

a uma leitura da obra original pelo seu criador ou uma

releitura do editor. Tanto assim que existem diferentes partituras
para uma mesma obra e todas estão abertas à leitura do intérprete.
Poderíamos então concluir que qualquer partitura não representa urna

tâneo de resistência, preservação e criação dessas forças. Laban
sugere que a consciência e o exercício constante dessas forças pelo

definição, mas sim um suporte para a experimentação.

movimento

(estando aqui incluídos os seus textos, coreografias, diagramas,
notações e desenhos) indicam UIT'avisão da experiência e suges-

organizado

de forma espacialmente

harmônica

po-

dem sintonizar o ser humano com o embate que, conscientemente
ou não, está travando com o meio ambiente a que pertence.
É interessante
notar que essas singularidades
são apenas
pequenos locais/momentos
suficientemente
estáveis em nosso
organismo

para que possamos

nos identificar

e identificar

o ou-

tro, ou seja, para que possamos com-viver. No entanto, sabemos
como é redutor olhar para uma pessoa que conhecemos e supor
que ela seja a mesma de meses atrás, ou mesmo do momento
anterior. Esta é uma tentativa de fixação que nos é necessária para

Assim como a partitura

tões de interpretação,

musical, as partituras

uma partitura de movimento

zação matemática fosse um objetivo e talvez até mesmo um ideal
de representação da integração dos conceitos de Laban sobre
movimento

(e suas inclusões topo lógicas apontam

nesse sentido), é também interessante

Além disso, sabemos que temos em nós aspectos que apenas pressentimos, outros que nem conhecemos, e até somos informados
pela ciência (que aliás vem mudando drasticamente
nas últimas

mamente

zas para viver, e entre estas nos exercitamos

individualidade.

para compor

nossa

feita não para

descrever uma ação, mas para apresentar um euento (no sentido
deleuzianopo com uma linguagem que possibilita o acesso à experiência.
Embora a Corêutica ("Choreutics") indique que a formali-

permitir a convivência, mas que sabemos não ser uma verdade.
Embora atualizemos em nós traços do ontem, adquirimos o agora
e nos modificamos sempre em direção a um futuro imprevisivel.

décadas) que estes constituem,
em grande parte, o que chamamos de « nós". Mesmo assim, precisamos organizar algumas certe-

labanianas

banianas foram desenvolvidas

um esforço

lembrar que as teorias la-

na época em que a lingülstica es-

trutural se constituía como uma nova ciência, ela mesma extreempenhada

em construir

seu próprio objeto - a lin-

-'"Para Deleuze, "o evento não é o estado de coisas. ele se arualiu num estado de coisas. num corpo. num vivido. mas d~ tem uma part~ de sombra e segredo qu~ não cessa de subtrair-se ou de acrescentar-se li.sua atualização: ao concráno do estado de coisas. ele nem começa nem acaba. mas de ganhou ou guardou o movimento infinito ao
qual ele dá consistência." DELEUZE: GUAITARI.
a ql« la philosopbir? P:
147-148. Paris: Minuir, 1991.
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guagem. Como assinala J. D. Nasio, "a linguagem correspondeu
rão bem ao critério que governa uma estrutura, que se tornou uma
espécie de arquétipo de todas as estruturas" (Nasio, 1993, p. 56).
Nesse contexto, Laban, na construção de suas teorias, também
elevou o movimento do ser humano à categoria de linguagem,
mas um tipo de linguagem que de certa forma já antecipava a
concepção da lingüística atual, que apontava para a incornplerude da língua, quando considera que o sentido do enunciado depende de Iarores conrexruais, portanto, de fatores exrralingüísricos."

É também nessa perspectiva formal que Lacan irá desenvolver o 'COnceito do inconsciente
autor,

ti

como linguagemY

Segundo

o

estrutura do inconsciente é uma cadeia de diferentes ele-

mentes, similares na medida em que perrencem

ao mesmo gru-

po, chamados significantes; os significantes, articulados entre si,
obedecem ao movimento de conexão oa. deslocamento (maonímia)
e de substituição ou condensação (mdáfora); o duplo movimento
de conexão e substituição, que desloca continuamente
um elememo para a borda da estrutura, momentaneamente
deixa um
.foro fi{) lugar original. E este furo promove a mobilidade e a contínua atualização da estrutura.
De modo sintetizado, é este mecanismo estrutural do inconsciente proposto por Lacan que vimos a associar à visão labaniana de
linguagem do movimento, já que ele representa o funcionamento
de qualquer linguagem e pode se estender para a do movimento.
Para incorporar os conceitos de metáfora e metonírnia em
processos de análise do movimento, irei apresenrá-los inicialmente
no complexo estrutural onde os encontrei articulados, ou seja,
no contexto teórico de Lacan.
:1
necessário fazer a ressalva de que. na categoria de movimento, Laban inclui toda e
qualquer atividade do ser humano. inclusive a escrita e a fala. e não alienas o que se
costuma denominar como "linguagem não verbal".
É

:: Cf. "A instância da letra no inconsciente. ou a razão desde Freud", Escritos, Rio de
Janeiro. Jorge Zahar Editora. 1998. pp. 496-533.

74

Tradicionalmeme, a metáfora consiste em referir-se a algo
pelo nome de outra coisa, o que Lacan chama substituição significativa. No lugar de um significante, diz-se outro, expulsando o
primeiro. Esta expulsão é uma condição para o sucesso da metáfora. Já a metonimla (mudança de nome) é uma figura de estilo
que representa o processo pelo qual um objeto é designado por
outro, sob certas condições de vínculo entre os dois (relação do
recipiente pelo conteúdo, da parte pelo todo, e da causa pelo efeito). Em uma perspectiva lacaniana, metonímia será a conexão, a
cadeia que mantém um significante articulado a outro.
No sentido de facilitar o entendimento dessa articulação
lacaniana, lembramos de uma história anônima, que parte do
momento em que um vaso de fina porcelana quebra-se em milhares de cacos e uma pessoa, que jamais havia visto o vaso em
sua forma original, recebe a tarefa impossível de reconstruí-lo,
Metonímia poderia ser a relação com esses fragmentos (os fragmentos não são a metonímia; a meroním-a seria a relação com
eles/vaso). Já a metáfora seria a substituição de um vaso por umoutro, mesmo que o outro seja aquele que esta sendo reconstruído
e que jamais será o mesmo. O que Freud descobriu e Lacan
reinrerpretou à luz das descobertas da lingüística é que, em nossos processos inconscientes (portanto em nossos processos de movimento), estarnos constantemente rearticulando esses fragmentos.
No corpo temporariamente

atualizado por Laban como um

corpo tridirnensional, e que portanto pode ser representado pelas dinâmicas dos sólidos platônicos, a produção metafórica acontece principalmente sob a inspiração de um modelo existente. Ela
se torna então uma produção sistemática, que procura a harmonia e funciona na defesa do equilíbrio da estrutura dada e contra
as forças que ameaçam o modelo original. No modelo espacial
do cubo, por exemplo, o corpo, ao se mover através de suas
diagonais, opera uma metáfora. O corpo não é a diagonal, mas
evoca a diagonal, operando com as mesmas dinâmicas envolvi-
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das na estrutura da diagonal do cubo. A incorporação em movimento deste espaço previamente sugerido, mesmo sendo ele composto por tensões muito potentes - já que as diagonais do cubo
reúnem três tensões espaciais entrelaçadas -, proporciona uma
sensação de conhecimento do lugar que só acontece no sistema
informado pela perspectiva do corpo vivo tridimensionaL.
Em Corpo-Espaço - um campo de intensidades desejantes
que nunca acaba de se formar, por se encontrar em constante vira-ser -, como as intensidades que o constituem não configuram
um lugar, o processo metafórico não segue nenhum modelo prévio e o movimento somente pode fazer sentido (talvez algo mais
da ordem do in.iight) por meio de várias associações e da continuação do processo metafórico em uma cadeia infinita (nexus)
de divisões (sexus) e complexidades (Plexus). Este é, portanto, um
mecanismo bem mais instável e menos confortdoel. Ele provoca a
continuidade das investigações e, por definição, não chega à descoberta de algo que já existia e, assim, não permite a apaziguante
sensação de se ter chegado ao fim, ou mesmo a algum lugar.
No primeiro processo temos o modelo para a metáfora e, no
segundo, um processo continuo de metajorização, As metáforas
encontradas

ou produzidas

serão sempre um fragmento

outra metáfora, por meio do processo metonímico
tido ou reencenado,

o encontro

sempre repe-

deslisa-se entre repetições que não têm a intenção do mesmo e
sabendo de antemão que "a coisa" (a "perfeição"?) não soá atingida e, no entanto, persiste-se no trabalho de procurar atingi-Ia,
já que o trabalho artisrico, como evento transformador, parece
ter a capacidade de dar consistência a essa possibilidade e, nos
:HOS de atualização, algo a mais vai sendo criado e a própria criação vai ganhando consistência, mesmo que temporária.
Ao promover a interlocuçâo Laban/Lacan, além de assurmimos a repetição como um retorno do diferente, um retorno
não do mesmo, mas de algo a mais, nos interessamos especialmente por esse a mais, que percebemos como um território de
criação e possíveis atualizações. Por exemplo: pela ótica lacaniana,
se observarmos dois abraços consecutivos perceberemos que eles
têm espaço, tempo e intensidades articulando-os, tornando-os
simultaneamente dois, em ordem cronológica, mas também os
transformando

em dois eventos diferentes. O que nos faz consi-

derá-Ias idênticos é o significante. Nós os lemos pela ordem simbólica, pelo nome comum atribuído a eles: abraço. Por meio deste
mecanismo, coisas diferentes podem ser equiparadas como similares, pois o significante as colocará juntas.

à insistência da cadeia

Desta forma, a repetição implica o retorno de algo que é diferente em um segundo momento, se não for integrado pelo sig-

que, assim mesmo, abre espaço para

nificante. Pela repetição do diferente, o mesmo movimento estará

Para Lacan, a repetição corresponde
significame do inconsciente

de uma-

As associações com os processos artísticos são inevitáveis:

do novo, do diferente.

Para ele, a repetição está sem-

constantemente

mudando seu sentido. O sentido transforma-se

pre vinculada a um objeto perdido, um objeto fundamental primário (das ding- 'a coisa') ilustrado pela mãe, que, com a inter-

em sentidos, tornando-se transitório, aparecendo, dissipando-se

ferência do nome-do-pai, está para sempre proibido e perdido. O
processo de repetição tenta recuperar das ding. Como a repetição

o sentido original.
Em Corpo-Espaço, nosso olhar fica atraído exatamente para
essas variações e as percebe e explora em atividades criativas que
chamamos de estratégias de atualização. Estratigias de atualização

é sempre a repetição do diferente,

acontece uma contínua

varia-

ção de rota que, simultaneamente,
traz o diferente, renova o processo e mantém das ding inalcançável.
76

e reaparecendo constantemente

em outro contexto, que mudará

do impreuistuel tentam apreender as variações surpreendentes que
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acontecem, mesmo quando se tenta reapresentar um evento de
forma exata. Com a percepção aguçada para os acasos, lapsos e
diferenças, o novo é incorporado como espaço de criação em
variações mínimas. Já estratégias de atualização por alteração intencionalmente oferecem variações do mesmo. A atualização contextual introduz diversos contextos para o mesmo evento, que
assim adquire sentidos distintos, que podem ou não confirmar o
sem ido original. A estratégia de atualização em colagem agrupa
eventos previamente

disperses, e a estratégia de atualização

por

rt!ftJSÍf1Ío agrupa eventos diferentes e os insere em circuitos cada
vez mas extensos de renovação.
Essas (re)escrituras, ou melhor dizendo,
corporais reinventam

nada cênica, que permanentemente se transforma em novos espaços, conexões, intensidades e fluxos.

o LUGAR

DA FEN DA

Se os objeto« mentais da filosofia, da arte e da ciência
(isto t, as idéias vitais) tioessem um lugar, seria no mais profundo
das fendas sindpticas. nos hiatos. nos intervalos e nos
entre-tempos tk 11m cérebro inobjetiuâuel; onde pmetrar,
para procurâ-lo, seria criar.

essas (relinscrições
G1LLES DELEUZE E

o corpo em práticas de {rejapresentação,

quando a reconstrução de eventos corporais vividos é atualizada
em experiências estéticas que criam novos registros corporais ou
em práticas de intcorpojração, quando eventos ou textos corporais que não pertencem diretarnen te à e:xpeIiência do ser moven te
são apreendidos e reencarnados com uma nova formulação.
As estratégias e práticas de Corpo-Espaço traçam percursos
que se voltam mais para o presente e para o fmuro do que para o
passado. A atualização reinventa o passado no presente e, no surgimento do novo e singular, aponta para outros possíveis futuros. No campo labaniano, ocorre então uma correção de percurso: trata-se agora de reconstruir, reescrever e criar uma nova experiência e não mais descrever ofoto. Destacada do foto real e de sua
descrição, a Análise Laban de Movimento reaparece como um sistema aberto misto - matemárico-artístico-geográfico-filosófico,
que, em contínuas redefinições, procuras e criações propõe rotas
que incitam novas experiências e roteiros que provocam a proliferação de significanres, enquanto simultaneamente interceptam
o isolamento de significados ou o caos de justaposições aleatórias. Nela, Corpo-Espaço, um imenso campo desejante caracterizado pelas instâncias do Corpo-Topológico
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Lugar, reterritorializa a filosofia de Laban em uma geografia tor-

e do Corpo-sem-

Na criação de suas teorias do movimento,

Fsux

GUATIARl

Laban usou sig-

nos, diagramas e palavras. Reinventou termos, usando-os com
outras conotações que não as usuais, e procurou excitar nossos
sentidos para as possibilidades dos múltiplos significados da palavra, mostrando-nos suas inúmeras camadas, não para que desvelássemos seu interior, ou sua essência, mas para que percebêssemos sua complexidade.
A palavra, em Laban, assume o mesmo lugar indicativo do
signo. Mas que palavra? A palavra funcional ou a poética? A palavra ou o gesto? No espírito que anima a filosofia labaniana,
prefiro não ficar no lugar de escolher apenas uma conoraçâo ou
de afastar a palavra do gesto de dizê-Ia ou escrevê-Ia. Da maneira
como percebo, nenhuma palavra é literal, ao se escrever ela se abre
aos olhos do leitor, se esgarça, excitando as sensações de quem a
lê, para que, sobre ela, o novo autor escreva outros discursos ou a
desdobre em novas versões. Assim, percebo a palavra Laban como
imegradora da palavra dita "descritiva" com a palavra poética,
abraçando arnbas, sem preconceito ou hierarquia, e mais ainda

79

como palavra-porta, palavra deflagradora, que se abre como uma
fala funcional-poérica-corporal
para a criação de construções
a
pai. rir dela.
Os diagramas, signos e palavras labanianos,
recuperados e
reinterprerados,
permitem um acesso criativo ao movimento e ao
OUtrO, ou melhor, possibilitam a criação de mais movimento e a
invenção

de um outro. Não percebo

este outro necessariamente

to, nada disso é palpável,

embora

que o
o real
com a
entan-

sejam visíveis no brilho e nas

intensidades das variáveis corpo-espaciais.
Conseguimos
circular de modo vivível em relação à palavra
sempre indefinida: ela torna suportáveis as forças estrondosas da
vitalidade, faz o recorte do aspecto suportável dessas intensidades. Palavras-índices
viver. Entretanto,

formam

códigos que inventamos

como Laban elaborou

Ao ler uma partitura
alidade, conferimos

como a indicação

a ela a possibilidade

para sobre-

uma teoria tão requin-

tada que parece tocar a verdade, é compreensível
tre índice e descrição.

a confusão

Espacializada,

esgarçada a ponto de inel uir o furo, tem o poder de deflagrar, sol tar
as forças vitais e fazer-nos di.alogar com elas. Mas, se as palavras
Laban nos apontam
também
Tornam-se

os abismos, as dissipações e deslizarnenros,

indicam possíveis trajetórias e outras possíveis versões.
assim palavras irinerantes,

palavras nômades.

O mundo que elas criam não é um mundo

como um outro que forma com o primeiro uma unidade, mas
como a superposição e entrelaçamento
de "uns". E não interessa
concluir que algum deles seja o real e menos ainda afirmar
mundo entendido
como tátil seja o real. Porque sabemos
da nossas dores e alegrias, o real do nosso enfrenrarnenro
morre, o real da nossas angústias, delírios e paixões e, no

ne, quase se faz presente, é em si um movimento.

en-

de uma possível re-

de criar uma (ir) realidade,

ou que transcende

aquém. além,

este em que vivemos. Tampouco

precisamos

nos preparar para chegar at! ele, já que não se trata de uma visão
temporal unidirnensional, segundo a qual percorremos um caminho, que nos leva a atingir um lugar ideal em algum momento. O que elas criam é urna outra versão de mundo, uma nova
geografia que se desdobra pela imaginação, traçando mapas que
vão sendo pennanentemente
renovados.
O teórico literário Maurice Blanchor (1907-2003) nos indica que essas movimentações

acontecem sob influência do fora,

um conceito que o próprio autor aponta como difícil de ser definido, sob pena de deixar de ser - o fora. Blanchot fala sobre como
a dobra da linba do fora, cria no fora uma infinidade

de linhas

que se pode pegar, dobrar, tornando-as um vivível numa dobra.
Ao se dobrar uma dessas linhas, como ela é uma linha do fora, ao
ser dobrada da não se torna o dentro, apenas uma dobra do fora.
Mas; ao se desdobrar, ela se entrega ao fora: um fora simultanea-

o que a torna uma palavra literária e não literal (gosto de dividir
a palavra (irlrealidade porque graficamente
o movimento
de ir

mente dentro e fora, como o centro da figura topológica do toro.
No processo de reviramento e reconfiguração das palavras de
Laban, tenho a intenção de fazer com das esse movimento para o

se torna mais visível). A palavra Laban, enquanto palavra literária, aquela que temporariamente
nos retira do mundo familiar

fora e provocar o trânsito para dentro/fora das suas potências vitais.

cotidiano para nos atirar numa (irlrealidade, numa realidade criada pelo deslocamento
literário, pode inclusive descrever literariamente o objeto.
Revisitada na qualidade de palavra literária, a palavra Laban
está num constante ir, sempre prestes a acontecer. Ela quase defi80

Eu as leio, corto, reescrevo, reviro, provoco o diálogo com outras vcaes
e as reconfiguro,

reapresentando

a palavra em outras versões.

Na atualização proposta em Corpo-Espaço,
como um conjunto de intensidades

assumi o espaço

em infindável vir-a-ser e nele

entrelacei um outro do (Spaço, que denomi~ei

de Espaço-sem-Lu-

81

gar (EsL), um espaço plástico-dinâmico

substanciado

pela ima-

movement: coping with tbe emnronment

(Movimento do corpo:

ginação, cuja característica é transitar entre o espaço topológico

lidando com o meio ambiente) ...

e o espaço euclidiano,

ser descritas localmente. Neles entrelacei também outros do corpo

Mas a homeostase do CT/CsL desse corpo que nutre em si
uma (ir)realidade clama tanto pela organização quanto pela de-

que, denominei de Corpo Topológr-"co(CT) e de Corpo-sem-Lugar

sorganização, e se abre para conexões que supõem passagens de

(Csl). Enquanto o Corpo Topolôgico (CT) caracteriza os conjun-

intensidades e ordens tanto sublimes quanto loucas e violentas.
Ao assumir as instâncias do Cf/CsL, torna-se necessário um tipo
de horneostase, de um equilíbrio vital, que pouco tem a ver com
a idéia de equilíbrio normalmente associada ao termo "harmonia". Se esse Corpo-Topológico-sem-Lugar não conviver com a
fusão, não estiver em contato com as vibrações que arrebatam,
com os sopros que enlouquecem e entrelaçam o fora que é dentro com o dentro que é fora, ele não (sobrelvive.
Esse é o campo do artista, daquele que se dispõe a com-viver
com seu CT/CsL-EsL. Se posso parecer estar fazendo a apologia
do contexto cênico e do artista que o torna vivo, pergunto quem

estabelecendo

conexões que não podem

tos palpáveis e não palpáveis de transformações

corpo-espaciais

permanentes, o Corpo-sem-Lugar (CsL) - uma analogia mais espacial com o conceito de Corpo-sem-áryãos (CsO), figura estériC2

de Antonin Artaud, retomada como conceito filosófico por

Ddcuze, em parceria com Félix GuanariB - caracteriza os
des!izamentos desse outro do corpo, que encontra sempre como
escapar a definições e restrições norrnarivas,
recriando continuamente.

se renovando e se

Muitas vezes sinto-me tentada a associar o CsL-CT ao corpo cênico e o EsL ao espaço teatral. No entanto,

se no campo

kb.aniano não fazemos distinção entre expressivo e funcional, por
que fazê-Io entre corpo cotidiano e corpo cênico e entre o espaço
artístico e o espaço associado à vida diária? Talvez seja somente
uma questão de intensidades.
As intensidades,

lidas como as relações entre as diferentes

fOlças presentes no corpo, são representadas no Sistema Laban,
principalmente dentro de um contexto euclidiano rico e complexo, que faz circular as tensões espaciais e suas qualidades dinâmicas de forma harmônica. Em busca dessa harmonia, Laban
nos fala de estabilidade e mobilidade

e como o movimento,

en-

quanfo representação da luta com as intensidades
tornadas
vivíveis, oscila constantemente entre uma e outra. E, de imediato, lembro-me

do título do livro de Irmgard

Bartenieff,

Body

"Um esQ é fcíro de (ai maneira que ele só pode ser ocupado. povoado por intensidades. Somente as intensidades passam e circulam ... Q CsQ faz passar imensidades. ele as
produz num spatium ele mesmo intensivo, não extenso." (Deleuze/Cuarrari, 1996. p. 13).
'j
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mais teria a coragem de voluntariamente disponibilizar o corpo
para a entrada de seus múltiplos e se jogar nos abismos do outro,
sair de si e assumir os personagens mais díspares e os movimentos mais abismais e perigosos. Mas seria este apenas o corpo dos
artistas "oficiais"? Não. É o corpo do ser humano na arte de viver
e se recriar a cada momento. Esse corpo sempre artístico recria a
sua possibilidade de sobrevivência, permanentemente. Como?
Com a imaginação e sua potência de criação.
Corpo-Espaço tenta repensar essas relações de forças, devires
e potências tornadas vivíveis. que tecem a trama da vida em oscilações entre organização e desorganização. Aporta também para
o pensamento contemporâneo labaniano um mapa ampliado dessas tramas, que abre para o corpo múltiplas possibilidades de recriar
a si mesmo. E percebe o corpo como a instância plástica dessa trama, aquilo que torna visível o jogo entre as intensidades espaciais.
Dobrar, reescrever, desdobrar, mais uma vez escrever e dobrar, desdobrar, é o que procuro fazer com a palavra de Laban:
83

desdobrá-Ia

e criar para ela outras

estou indo para fora, abrindo,
lidades espaciais.
Enquanto

a dobra

Quando

versões.

esgarçando

dobro,

repouso

Quando

desdobro,

CAP[TULO

III -

ENCARNAÇÕES

suas forças e potenciano instante

tema o vivível, o desdobramento

vivível.
corteja

o

o movimento

de realizaçãopart'u Ia- a concretização
de um programa ou plano pré-existente;
por contraste, o movimento tÚ atualização
é a abertura tÚJ virtual
para o que lhe i inesperado.

pengo.

EUZABEm

GROSZ

EXPERIMENTAÇOES Ct:NICAS

Se. como assinala Deleuze, as proposições
terminam

ou funções de-

o campo da ciência e a criação de conceitos o campo

do filósofo, o anista-pesquisador-

termo cunhado

por Laban em

1926 -, no corpo-a-corpo com as velocidades infinitas e imensidades vitais que lhe atravessam e que são por ele/nele criadas. necessita do trânsito permanente entre conceiruação e encamação.
Tem sido mais na desaceleração e ordenação necessárias para
tornar essas velocidades e intensidades
as teorias de movimento
inúmeros

vivíveis, encorpadas.

que

de Laban e Bartenieff vêm informando

campos do conhecimento.

mas principalmente

as ar-

tes cênicas, de forma contundente. abrindo-se para leituras singulares que permanentemente as atualizam e expandem seus campos de aplicação.
Com o entendimento

de que o tempo modifica os discur-

sos e influi nas percepções, Corpo-Espaço é fiel ac princípio de
evitar definições rígidas, interpretações e critérios julgadores, que
poderiam circunstancialmente
se impor como lugar~ da verdade
e conseqüente normatização, preferindo situar-se no campo das
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in(corpo)rações, criações, inscrições e "decifrações". O lugar do
conceito em movimento nos é caro, assim como nossa repulsa
em criar regras de conduta e modelos prévios, passíveis de cercear a imaginação criativa. A consciência corporificada das dinâmicas espaciais (entendidas como portadoras de potências de
Esforço) sobre as quais amamos, e que atuam sobre nós, nos leva
a explorar os dei/ires-de-si com uma mentalidade inclusiva, que

da perspectiva labaniana: nela, conceiruações abstratas convivem
com a criação-inscrição de conceitos na fenda da experiência do
possível, movimento a que chamamos de "encarnaçâo", A encar-

se alimenta na experimentação das mulriplicidades e complexidades do sujeito/personagem/espectador-autor.
Não nos foi suficiente estudar e decifrar os conceitos labanianos e nem mesmo

esta for definida como conhecimento

nos indicaram

que era necessário criar novos

campo uma geografia agitada e, certamente, uma história singular.

para

Se a conceiruação, como atividade filosófica criativa, faz parte

Acreditamos estar assim. Olmo costuma dizer o dire-

do conhecimento labaniano, faz-se também necessário exercitar
a encarnação e a decifração de si em relação aos diversos discursos de movimento em atuação. O observador se desloca da posi-

tor brasileiro de teatro Anrunes Filho. desenvolvendo mais o artista
em cada um, e não apenas o ator.
Sentir e saber-se em movimenco e simultaneamente observã-lo,
"reperir" atualizando,

reescrever, produzir sentidos, recontextua-

liz:a.rconceitos e engendrar novas formas são práticas integrantes
de nossos processos de criação cênica. Associações gráficas, geométricas e verbais registram instantes de cristalização do movimento e se tornam mapas, que indicam percursos, partituras
indicativas das problemarizações que surgem durante o fazer artístico. O olhar se exercita em decifrar com igual interesse as cenas rotineiras, as ações dramáticas, as pausas, os ritmos, os deviresoutros de si e do mundo como novos para o olhar, sem pre-conceitos
ou tentativas de catalogação e, menos ainda, sem emitir críticas depreciativas, que tantas vezes se confundem com opiniões.
"Conhecer a si mesmo - aprender a pensar - fazer como se
nada fosse evidente - espantar-se, 'estranhar qu-: o ente seja"
(Deleuze, 1992: 15) são atitudes que cultivamos, mas que ainda
nos pareceriam tímidas se não acontecesse o salto criativo para a
conceituação
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por puros conceitos. No

com a con-

conceitos e, mais ainda, inventar estratégias e procedimentos
encamá-los.

vez os traços labanianos se bifurquem das linhas da filosofia, se
pensar/viver labaniano, se há lugar para a criação de conceitos (e
essa operação é filosófica), os conceitos criados são submetidos a
exigências de renovação. transformação e encarnaçâo, o que dá ao

apenas asualizá-los. Os diálogos que estabelecemos
eemporaneidade

nação seria exatamente o movimento de criar conceitos ao escrever-inscrever uma forma de conhecimento que abraça a vida como
potência criativa. E aqui, embora sempre tão entrelaçados, tal-

encarnada. Talvez aqui se insinue a singularidade

ção de espectador para, de mesmo mobilizado e vibrante, ser capaz
de decifrar os signos formados por suas sensações e, desvencilhado dos clichés, apreciar a multiplicidade de organizaçôes (voltamos a assinalar que os discursos verbal e escrito são considerados
em Laban como discursos de movimento) e variações que se agitam no evento. Assim, se ampliam as possibilidades de provocar
conexões, criar nodulações e inventar disc.ursos e reafirma-se a
vida como potência criadora.
Nos protocolos de experimentação cênica que desenvolvemos, temos por hábito nos exercitarmos em leituras criativas sobre/com as pessoas envolvidas no processo. A regra é simples: a
cada vez, encontrar outras coisas para dizer e procurar dizê-Ias
bem em voz, escrita e movimento. Aqui, a palavra Laban se revela deflagradora e inscreve nos corpos o exercício da possibilidade: a crença de que é possível, desejável e enriquecedor que pessoas diferentes, de falas diferentes, com informações diferentes,
convivam, criem e exercitem discursos poéticos diversos, que pos-
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sam ser sinceramente apreciados e integrados criativamente em
cena ou fora dela. Assim, cria-se uma fala corpo-verbal, que permite

compensas imediatas e/ou constantes descobertas. Dessa forma,

o trânsito, recria a palavra, acha o gesto capaz de provocar deslocamento e expansão e incita a arte performdtica dos envolvidos.

o processo criativo se torna também um espaço privilegiado para
relações alternativas com o tempo, que deixa de ser vivido ape-

Ao trabalhar com a idéia de que a experiência do movimento é um processo constante de auto-redefinição, o artista é estimulado a (relinvenrar-se, a desenvolver os devires-ourros de si em
cada evento, permanecendo sensível aos diálogos entre as instâncias
do corpo tn-dimensional e as do Corpo Topolôgico/Corpo-sem-Lugar.
Os conceitos encarnados na fresta entre o corpo tridimen-

nas como tempo limite (o tempo neoessário para atingir a rnaestria de um determinado estilo, por exemplo), para ser peroebido
como um tempo existencial, cujo curso depende da intensidade
com a qual se vive nele. Nossas investigações se voltam para as
dilatações, acelerações e simultaneidades e para a sensações de
instante, suspensão dou de eternidade, ou seja para como o tempo é vivido por cada um.
No sentido de provocar a criação de interíaces de negocia-

sional e o CT/CsL articulam a idéia de que, em um mesmo corpo, dois ecossistemas principais estão em fricção: o do corpo tridimensional, associado às representações geométricas platônicas,
que possui um modelo gravado de equilíbrio e trabalha na manutenção deste de um modo principalmente
defensivo, e o
ecossistema do CT/CsL, que não possui um modelo estável e portanto encontra na fenda, que promove nodulação e trânsito entre as geometrias, o espaço mais adequado para a recriação de representações para suas intensidades e transformações.
Em nosso fazer artístico, estimulamos o que Suely Rolnik
chama de "prática de problematização:
dução de sentido, criação de mundos."
atitude simultaneamente

decifração de signos, pro(Rolnik, 2002: 271), uma

investigariva e criativa, capaz de man-

ter a experiência viva e tornar o corpo mais apto e mais disposto
para mudanças. A criação de percursos comunicantes no ato de
viver o que está sendo vivido e a aventura de exercícios perigosos, onde se está permanentemente
em relação de criação e, portanto, de mudança, encontram nos Bartmi4fFundammtals'm
um
suporte corpo-espacial
A abordagem

estimulante

de

experimentação em concentração flutuante e sem finalidade previamente estabelecida, ressalta as dinâmicas do movimento e
relembra que estamos imersos em um processo aberto e inrer88.

ção entre o eu e/no outro, além dos trabalhos individuais, muitas experiências acontecem em paroeria e em grupo. Estas freqüentemente indicam as complexidades e limitações das nossas compreensões, tornando-se práticas de desapego a interpretações
pessoais redutoras e lugar de criação de novas e múltiplas perspectivas. As questões e estratégias de criação que surgem dessas
inrerações têm sido também instigantes para a exploração de espaços mais improváveis para as artes cênicas, onde a relação entre os participantes do evento possa se dar de maneira menos
convencional e mais próxima do que a esrabelecida por lugares
onde é clara a separação entre ator e espectador.
Decorre dessas práticas um reconhecimento de que o trabalho não é para o outro, seja este o diretor, ooreógrafo, professor, ou platéia, e nem mesmo para a performanoe, já que a arte
não irá mais se reduzir aos produtos de sua prática, para se tornar
a prática em si. Essa perspectiva torna cada um agente de suas
redefinições e recoloca a questão da arte - aqui bem entremeada

para essas vivências.

dessa prática, com ênfase em protocolos

rninável e que os territórios explorados não são propícios a re-

à filosofia - como ponto singular onde conceito e criação se remetem um ao outro.
Se nos capítulos anteriores apresentei as questões que me
apaixonam no Sistema LabanlBarteni4fe as rdeituras, desdobra-
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mentos

e conceituações

teóricas

que aporto

para o campo

labaniano, gostaria de acrescentar algumas interrogações e protocolos de experimentação
com os quais venho trabalhando,
noradarnente nos formatOs cênicos de instalações coreográf-éas e
perfOrmances, no intuito de compartilhar

estratégias de criação e

(relcriar por escrito, alguns de nossos processos de encarnação.
Venho chamando de instalação coreográfica a experiência em
um formato cênico que situo em espaços não convencionais
existentes, para os quais

já

crio uma alteração, e até mesmo arn-

bientações específicas, que aproximem

platéia e atores a ponto

de estarem ambos imersos no mesmo lugar, e onde os atores trabalham em um sistema coreográfico serni-aberro, estrururado de
forma a provocar uma apreensão imediata e mais irnagérica. São
trabalhos em que a questão do rempo é preponderante e se coloca acentuadamente no sentido de sua suspensão. Trabalhando a
partir do que denominamos
de "esrrarégia de atualização do
imprevisível", a imagem cênica desafia o tempo e tenta permane-

Desenho de Femanda Funer para Il instalação Memória do inferno, de
Adriana VardJa. Croquis de Jaw Garra, MAM - RJ, 199J.

cer, repetindo-se em rnínirnas variaçôes quase imperceptíveis, até
que algum evento inesperado (mas para o qual os atores estão preparados a incorporar) a modifique, quando a cena então se (releria, para
novamente ir em busca de uma certa suspensão temporal.
Esta estratégia de atualização, associada à "estratégia contextual" foram preponderantes na Divina comédia, instalação que
criei em 1991, ocupando todos os espaços do Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro, dos porões ao teto, passando por
espaços administrativos,

jardins e espaços de exposição. Nela, os

146 integrantes dos estágios do Inferno, Purgatório e Paraíso de
Dance permaneciam nos mesmos ambientes. correspondentes a
cada "canto" da Comédia. trabalhando em reconrextualizações e
criações coreográtlcas sobre os temas propostos por Dance, e se
tornavam uma espécie de corpos-cenário em movimento,
abertos
para a viagem de auto-re-definição dos "Dantes" da platéia. Como

Desenho arquitetõnico do espaço externo do espetdculo Divina comédia.
Curado ria: Elisabeth !?m. MAM - RJ, 1991.

no texto original, a instalação permitia (embora não convocasse)
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paradas, inrerações e observações do mosaico de informações
comido em cada estágio, mas, também como na Comédia, urna vez:
saindo de um estágio, não era mais possível retomar a ele.
Na criação da linguagem do espetáculo, operamos por metáfora e desdobramentos,
associando etapas do percurso do Inferno ao Paraíso a fragmentos de textos teatrais de diversas épocas e outros de nossa autoria, sobrepostos e entrelaçados aos textoS originais, e os encharcamos de dança. Configurações

e textos

originais foram também deslocados e recolocados em diferentes
contextos, com diferentes dinâmicas, num processo de reescrever, recriar e provocar possíveis entrelaçamentos

borromeanos - em

urna ordenação espacial de cenas que sugeria leituras menos lineares, prática esta bastante recorrente na minha assinatura cênica.
O texto original de Danre, reconfigurado em novos textos
teatrais e espaço-corporais, que introduzimos como ecos, desdobramentos e (rejcriações, o movimento das palavras e os diferentes ritmos repeticivos/imprevisíveis das ações cênicas (o texto

}osl Paulo Correa. Inferno

(daaih~)- Divina Comédia
MAM - R}. 1991.
(Foto: Guga Melgar)

original indica que as almas repetem-se sem modificação no Inferno, exercitam variações no Purgatório e desdobram-se eternamente no Paraíso, assim como apresenta as questões sobre a necessidade de se percorrer os três estágios) sugeriram a estrutura
espiralada do trabalho,

sua geografia em três grandes espaços

superpostos, o caminhar como tema recorrente de movimento e
a forma borromeana de entrelaçamento entre os espaços cênicos.
A construção em cadeias borromeanas, que articulava os textos e
os espaços originais com os textos corporais e corpo-verbais atuais e com as novas representações espaciais, sugeria novas possibilidades de entrelaçamento na leitura visual dos cantos da Comédia, enquanto o tema recorrente de movimento - o caminhar,
como uma prática eleauro-redefinição - foi entregue não apenas aos
atores-bailarinos, mas era compartilhado com a platéia, convocada
para viver a experiência estética de pertencer à cena, recriá-Ia e fruir,
experimentar e decifrar os signos de suas próprias sensações.
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Anga Vianna. Paraíso (daa/h~)- Divina Comédia.
MAM - Rj. 1991. (Foto: Stela Cramer)
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menros

e conceituações

teóricas

que aparto

para o campo

labaniano, gostaria de acrescentar algumas interrogações e protocolos de experimentação com os quais venho trabalhando,
noradarnente nos formatos cênicos de instalações coreográficas e
performances, no intuito de compartilhar estratégias de criação e
(relcriar por escrito, alguns de nossos processos de encarnação.
Venho chamando de instalação coreográfica a experiência em
um formato cênico que situo em espaços não convencionais
existentes, para os quais

já

crio uma alteração, e até mesmo arn-

bientações específicas, que aproximem

platéia e atores a ponto

de estarem ambos imersos no mesmo lugar, e onde os atores trabalham em um sistema coreogr.í.fico semi-aberro, estrururado de
forma a provocar uma apreensão imediata e mais imagética. São
trabalhos em que a questão do tempo é preponderante e se coloca acentuadamente no sentido de sua suspensão. Trabalhando a
partir do que denominamos de "estratégia de atualização do
imprevisível", a imagem cênica desafia o tempo e tenta permane-

Desenho de hrn:znd4 Funer para Il iIutaltzfão Memória do inferno, de
Adriana Vardúz. Croquis de Jaw Garra, MAM - RJ, 199J.

cer, repetindo-se em mínimas variações quase imperceptíveis, até
que algum evento inesperado (mas para o qual os atores estão preparados a incorporar) a modifique, quando a cena então se (releria, para
novamente ir em busca de uma cena suspensão temporal.
Esta estratégia de atualização, associada à "estratégia contextual" foram preponderantes na Divina comédia, instalação que
criei em 1991, ocupando

todos os espaços do Museu de Arte

Moderna do Rio de Janeiro, dos porões ao teto, passando por
espaços administrativos,

jardins e espaços de exposição. Nela, os

146 integrantes dos estágios do Inferno, Purgatório e Paraíso de
Dance permaneciam nos mesmos ambientes, correspondentes a
cada "canto" da Comédia, trabalhando em recontextualizações e
criações coreográficas sobre os temas propostos por Danre, e se
tornavam uma espécie de corpos-cenário em movimento,
abertos
para a viagem de auto-re-definiçâo dos "Dantes" da platéia. Como

Desenho arquitetõnico do (Spaço externo do espetdculo Divina comédia.
Curadoria: Elisabetb Rm. MAM - Rj, J 991_

no texto original, a instalação permitia (embora não convocasse)
90

91

paradas, inreraçôes e observações do mosaico de informações
comido em cada estágio, mas, também como na Comédia, wna vez
saindo de um estágio, não era mais possível retomar a ele.
Na criação da linguagem do espetáculo, operamos por metáfora e desdobramentos,
associando etapas do percurso do Inferno ao Paraíso a fragmentos de textos teatrais de diversas épocas e outros de nossa autoria, sobrepostos e entrelaçados aos textos originais, e os encharcamos de dança. Configurações

e textos

originais foram também deslocados e recolocados em diferentes
contextos, com diferentes dinâmicas, num processo de reescrever, recriar e provocar possíveis entrelaçamentos

borromeanos - em

wna ordenação espacial de cenas que sugeria leituras menos lineares, prática esta bastante recorrente na minha assinatura cênica.
O texto original de Danre, reconfigurado em novos textos
teatrais e espaço-corporais, que introduzimos como ecos, desdobramentos e (rejcriações, o movimento
tes ritmos repeticivos/imprevisíveis

das palavras e os diferen-

das ações cênicas (o texro

Josl Paulo Correa. Inferno
(detalh«) - Divina Comédia.
MAM - RJ. 1991.
(Foto: Guga M~lgar)

original indica que as almas repetem-se sem modificação no Inferno, exercitam variações no Purgatório e desdobram-se eternamente no Paraíso, assim como apresenta as questões sobre a necessidade de se percorrer os três estágios) sugeriram a estrutura
espiralada do trabalho, sua geografia em três grandes espaços
superpostos, o caminhar como tema recorrente de movimento e
a forma borromeana de entrelaçamento entre os espaços cênicos.
A construção em cadeias borromeanas,

que articulava os textos e

os espaços originais com os textos corporais e corpo-verbais atuais e com as novas representações espaciais, sugeria novas possibilidades de entrelaçamento na leitura visual dos cantos da Comédia, enquanto o tema recorrente de movimento - o caminhar,
como urna prática de auro-redefinição - foi entregue não apenas aos
atores-bailarinos, mas era compartilhado com a platéia, convocada
para viver a experiência estética de pertencer à cena, recriá-Ia e fruir,
experimentar e decifrar os signos de suas próprias sensações.
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Anga Vianna. Paraíso {detalhe)- Divina Comédia.
MAM - Rj. 1991. (Foto: Stela Cramer)
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o processo de trabalho,

antes e durante as três horas de espetá-

culo provocaram uma experiência tão inesquecívd em todos os atores, incluindo nestes os "atores informais", que até hoje, nos lugares
mais inusitados, nunca se passa mais do que um mês sem que alguém me aborde, relernbre e me peça para reencenar a Comédia.
Mas apesar de ser, provavelmente, minha instalação coreográfica mais conhecida,

a Divina Comédia

não foi a primeira

exploração nesse tipo de formato. Quando me especializava em
Análise Laban de Movimento no LIMS® de Nova York, durante
os anos 70, pude vivenciar um momento nas artes cênicas em que
tanto a performance quanto os happeningse instalações representavarn alternativas excitantes, tanto ao discurso mais convencional quanto ao discurso conceitual, na época percebido por mim
como um tanto formalista, racional e norrnatizante em sua ideologia de negação do espetáculo, da beleza e da emoção. Eu desejava o corpo violento, carnal e vibrante, um corpo transgressor que
deslocasse a si mesmo e ao outro em seu desnudamento. E não
por acaso, o primeiro trabalho com os Atores-Bailarinos foi uma
(relcriação cênica de um texto de Antonin Artaud - Heliogábalo. o
anarquista coroado/" urna espécie de carta de intenções sobre o que

Anjos.Purgatório - Divina Comédia.
Espaço externo - MAM - RJ. 1991. (Foto: Guga Melgar)

desejávamos explorar. Desde então, as experiências, sensações, estratégias de criação e as possibilidades de colaboração entre artistas de

Penso que, inicialmente, era a impressão do todo que impactava o olhar, mas acredito que era a irnersão corpo-espacial
que dava condições
desterrirorializasse,
e rompendo

para que o estatuto
precipitando

do espectador

se

o agora-ator para dentro da ação

de forma impressionante

as fronteiras

usualmente

estabelecidas entre ambos. Na fresta entre observação, espelhamento e (relcriação, era comum encontrar pessoas atuando em
um quadro por tempo tão longo, que se confundiam e (rejcriavam
a ação cênica inicial, que se apresentava agora em sua plasticidade, sem se perder de sua função original.
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variados campos vem sendo estimulantes para mim, reativando meu
desejo de continuar a escapar do estabelecido, violar fronteiras
entre disciplinas e gêneros, e reinventar a cada nova prática de
experimentação

os protocolos necessários para sua realização.

I

1

I

i

!

,. O convite ao filósofo Carlos Henrique Escobar, para criar um texto teatral a partir
do texto de Artaud, as músicas e letras originais de Arnaldo Dias Batista. o cenários do
pintor Luis Aquila, os figurinos de josé Paulo Correa, executados pelos próprios arares. os objetos da escultora Celeida Tostes e nossa forma de dirigir e coreografar já
anunciavam um desejo da inregração da dança com o texto literário. a música e as artes
plásticas. no engcndramento de um estilo cênico híbrido. que tem no movimento a
sua nervura aglutinadora.
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Voltei ao Brasil em 1977, formei a companhia

Atores-Bai-

larinos em 1980 e comecei a pesquisar maneiras de fazer cujas
regras pudessem ser passíveis de renovação a cada trabalho e particulares à relação estabelecida com cada artista da companhia.
Alguns anos depois, com o tema da memória
imaginação

e com

um grupo de atores-bailarinos

atiçando

a

bastante en-

volvido nas estratégias de criação que vínhamos desenvolvendo,
consegui convencer

a dona de uma das maiores lojas de móveis

usados da Rua do Lavradio (naquela época, esses espaços ainda
eram totalmente fora do circuito cultural da cidade e nem mesmo tinham estatuto de brecbâ e, ainda menos, de loja tk antiguidades) a abrigar uma instalação coreográfica que usaria seu espaço e todos os seus móveis, assim como estavam distribuídos no
espaço, com a condição

Marúmgtl4 Mascarmi t Paul4lkstvrtw "" ~
••- T á com fome? Não. tou com febre." - RJ. 1983.

de que ela somente os vendesse se não

saíssem do espaço até o final das duas semanas de apresentação.
Mapearnos detalhadamente
e a modificamos

ligeiramente,

a instalação informaL já existente
recolocando

alguns espelhos em

lugares estratégicos e grupos de cadeiras em lugares mais acessíveis. A geografia cênica tinha como regra possibilitar o acesso
visual direto a algumas das inúmeras cenas simultâneas e permitir que outras pudessem ser entrevistas
entre os móveis, mas jamais dar acesso
espalhamento das cenas no espaço, em
estratégica dos pequenos conjuntos de
grupo uma perspectiva
necessariamente

totalmente

por espelhos ou espaços
visual a todas as cenas. O
diálogo com a disposição
espectadores, dava a cada

diversa sobre a cena, o que

Isabel Bicudo em "- Tá com fome?Não. tou com febre." - RJ, 1983.
(Fotos do arquivo da companhia)

provocava diferentes ordenações de leitura e cria-

ção de sentidos bastante diversos entre um grupo e outro. A ins-

'~Tá comfome? Não, tou comfobre. "(1983)

=

rírulo de um

talação, que evocava o passado e as várias maneiras pelas quais o

poema de Eudoro Augusro, gentilmente cedido a nós pelo autor

atualizamos pela memória (repetição, espelhamento,

e amigo, convidava o espectador a estar, ver, escolher e reagrupar,

ção, escolha, apagamentos)

tinha uma duração prevista, mas as

questões do olhar, da escolha e da não-apreensão
pulavam qualitativamente
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fragmenta-

o tempo de cada um.

do todo mani-

como uma metáfora aos próprios mecanismos da memória. As
cenas, iluminadas por abajures e lâmpadas existentes na loja e
outros trazidos das casas das nossas famílias e amigos, não tinha
a intensidade usual da iluminação teatral. Elas ocupavam quase
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rodo o espaço, aconteciam em níveis espaciais diferentes e em
relações diversas com os grupos de espectadores: ora em cima e
dentro de armários, ora sobre camas, no chão, junto ou longe dos
espectadores, em sofás e poltronas, sobre e sob mesas ernpilhadas,
as cenas misturavam-se espacialmente à platéia que, por sua vez,
se inseria de formas diferentes nas ações e lhes conferia ordenações e sentidos de acordo com suas próprias memórias, perspec-

Uma variação desta instalação foi criada posteriormente em
uma das Oficinas de Dança de Salvador, evento que, durante os
anos 80, se realizava anualmente e congregava praticamente todos os encenadores brasileiros dedicados a formatos experimentais em dança. Recontextualizando o ambiente original, enchemos o imenso palco do Teatro CastroAlves com móveis que conseguimos emprestado por toda a cidade. Nesse cenário "impos-

tiva visual, tempo de duração do olhar em cada cena e criatividade

sível para a dança" as cenas e os próprios intérpretes. agora renovados pela "estratégia de atualização do irnprevisível" (os bailari-

na reescritura pessoal. Desta maneira, a antiga "platéia", era
provocada a se tornar ativamente personagem e co-autora do espetáculo.
"- T á com fome? Não, tou com febre" anunciava algumas
características do que chamo de performance

ao incluir o fora de

cena como cena, a partir do momento em que os futuros integrantes recebiam em casa cartões-postais enviados entre 1920 a 1948
(ano em que nasci), garimpados em lojas do Rio. incluindo somente aqueles que continham textos de amor. Imprimimos um
pequeno carimbo com o nome da companhia Atores-Bailarinos
e o colocamos junto ao carimbo dos correios, atualizando-o como
convite, que precisava ser apresentado

à entrada do espaço, mas

nos se defrontaram com o novo contexto espacial poucos momentos antes de entrar em cena) apareciam e desapareciam, como
flashes de memória, fragmentos de corpos e estórias, que jamais
se completavam, a não ser pela autoria do espectador. Reescrevíamos o mesmo, de forma diferente.
S. Tbala, instalação coreográfica realizada em 1993 na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, retomou a questão da escolha e da (rejescritura por parte do espectador. A estrutura espacial da instalação, que incluía os dois andares da Fundição, visíveis
de qualquer parte da instalação, permitia uma visão do todo e
também visões muito próximas, estas isoladas do espectador pela
conjugação de ferros e vidros gigantescos, que imprimiam ao
ambiente uma atmosfera de cidade destruída. Oscilava-se entre
mostrar uma cena aberta, mas inacessível espacialmente, com

que cada um podia guardar para si.

cenas íntimas afastadas por intermédio da vitrine, e mesmo dificultar a visão pelo acúmulo de ferros, atiçando o aspecto uoyeuristico

tÚJ

olhar.

A questão da escolha também era colocada pela maneira
como criamos as trilhas sonoras e pelas possíveis maneiras de
escutá-Ia. À entrada, o público recebia um aparelho de áudio com
fones de ouvido, semelhante aos usados em museus, com diver-
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Ângela Loureiro,

Regina Miranda

coreogrâfica

T á com fome?Não,

U_

e fosi Paulo Correa na instalação
(Ou

com febre." - RJ, 1983.

sos diálogos, que poderiam servir como texto, contraponto ou
informação paralela aos quadros da instalação. Além de fragmentos de diálogos das obras citadas na encenação, oferecíamos tarn-
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bérn diversas opções musicais utilizadas em [limes e em

OllUOS

textos de Duras, quase como um em-torno, uma possível paisagem sonora à disposição de cada um. O público podia optar também pelo som ambiente mas, caso usasse o aparelho de áudio
individual, escolhia estar só diante do fato cênico, recriando-o a
sua maneira e pelo tempo que desejasse.
Assim como em visitas a exposições de artes visuais é permi-

tido conversar e trocar idéias, as escolhas precedentes envolviam
automaticamente
decisões quanto à forma de se situar no ambiente: manter os fones de ouvido permanentemente tomava a fala
impossível, retirá-los ou mesmo colocã-los e retirá-los alternadamente permitia o cornpartilhamento
verbal da experiência.
S. Thala, nome retirado de um romance de Marguerite Duras

Marina Martins na instJZÚtfãocor~ogrdfica S.Thala.
Fundição Progresso - R], 1993. (Foto: R~inalJo Elias)

e definido pela autora como "a cidade de todo amor", encerrou
um ciclo de quase quatro anos de pesquisas cênicas sobre a obra
dessa escritora.As

estratégias de atualização dos textos da autora,

usadas nessa criação cênica, foram inúmeras: (re)apresentávamos
determinados textos e personagens de suas obras em variações de
si mesmos e em outros contextos. Nossa encenação colocava-os
em relações espaciais tanto semelhantes

como diversas de seus

contextos originais e propunha novos reflexos e entrecruzarnentos entre eles. Os deslocamentos de textos e personagens, mais
percebidos por aqueles que tinham familiaridade com a obra de
Duras, eram também refletidos nos deslocamentos da platéia, que
podia percorrer a instalação na ordem que desejasse, ouvindo o texto que desejasse em seu aparelho de som individual, o que trazia mais
uma vez a questão da escolha para dentro da relação performárica.
Durante as duas horas de duração da instalação, o público
podia escolher o que ver, o que ouvir, com quem ver, como ver,
que percurso fazer, que cena olhar, em que ordenação, por quanto tempo, e assim, continuamente,
cada um recriava o espetáculo de uma maneira singular, tornando-se então co-autor de um
espetáculo unicamente
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seu.

Em S.Thala. a arnbientação, figurinos. trilha sonora. imagens de vídeo, direção teatral e coreografia estavam de tal forma
entrelaçados que me senti tentada a abraçar todas as categorias
da encenação. Mas não sem medo. Durante a criação, senti a
necessidade de incluir nela o mar, tão presente em toda a obra de
Duras - o próprio nome S. Tbala representa um corte e uma inversão da palavra thalassos que significa mar -, e aventurei-me,
pela primeira vez, no recorte do olhar proporcionado por uma
cârnera de vídeo. Começando pelo mar. aos poucos ganhei confiança e acabei por gravar algumas cenas com atores convidados,
amigos a ponto de se disporem a essas experimentações iniciais.
O desdobramento da cena pela inclusão dos vídeos trouxe para
mim a possibilidade de diálogo da cena ao vivo com essa nova
dimensão espacial. aos poucos influenciando em escolhas de gestos e nas relações entre corpo e luz. A imagem virtual tornou-se
uma camada cênica importante e ganhou lugar na maioria de
nossas instalações, sobretudo em Rua Alice, 75: quartos de alugueL(lOOI) eem Double Game(lOOI), quando atingiu o mesmo
valor cênico da cena em tempo real.
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e microfones em ambienres muito privados e, às vezes, hostis.
Percebemos, ao entrar nessas casas, o quanto pode se esconder
por t~á~de belas construções do século

XIX,

e enfrentamos falhas

na voz diante da emoção de descobrir seres humanos até então
anônimos para nós e para a vizinhança - afinal, tomar-se invisível é uma das estratégias de sobrevivência dos que vivem nas
bordas da geografia social das grandes cidades.

Marina Salomon e, ao fundo, Seu [ulinbo do Acordeão.
Rua Alice, 75: quartos de aluguel. RJ. 2001. (Foto: Mario Grisolli)

Ao investigar as estratégias de sobrevivência dos moradores
de casas de cômodos, optamos por uma "estratégia de atualização em colagem" que, como um mosaico, acumulava significados na medida em que seus diversos elementos reapareciam e
ecoavam, uns aos outros, preenchendo os diversos espaços que
compunham a instalação. A dramarurgia de Rua Alice, 75 incorporava textos de múltiplas famílias, editados e rearticulados em
diversos espaços, além de associados a textos dramáticos, com-

Em Rua Alice, 75: quartos de aluguel, a linguagem do vídeo
co.meçou como suporte para a própria criação. A estratégia de
cnação usava a história oral como fonte de informação para a
recriação e reinvenção de aspectos da vida em casas de cômodos
e, para isso, fizemos mais de 20 horas de entrevistas com moradores do bairro de Laranjeiras, onde se situam várias delas.
Nossa pesquisa partiu da curiosidade

sobre a história do

antigo sobrado que servia de sede para nossa companhia,
paredes contavam

cujas

histórias diversas em suas marcas, e que aca-

bamos por descobrir ter sido uma casa de cômodos por muitos
anos. A partir de sua história, decidimos documentar em vídeo
uma forma de vida já quase em extinçâo e, com muito cuidado,
partimos para uma pesquisa de campo, estudando as vidas dos
moradores de casas de cômodos ainda discretamente existentes
nas redondezas.
Começamos a conversar com vizinhos e moradores dos arredores, preparando
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o terreno para a posterior entrada de câmeras

postos pelos integrantes da companhia ou pertencentes à literatura brasileira. {Re)apresentávamos assim fragmentos de eventos
originais, enquanro tomávamos cuidado para não desvendar a intimidade de nossos vizinhos ao espelharmos dramaturgicamente
a organização corpo-espacial das casas de cômodos em que habitavam.
O público e os nossos protagonistas da vida real eram convidados a entrar nos diversos aposentos de nosso sobrado, escolhendo o tempo que desejavam permanecer em cada um, penetrando os espaços e confundido-se à cena. Com a eliminação da
divisão entre espaço cênico e espaço do espectador e tendo sempre misturados à platéia e à cena os "atores originais" em que a
cena se inspirava, a instalação oíerecia um formato que, ao mesmo
tempo em que dobrava-se sobre si mesma, provocava o confronto, o
espelhamento e a fusão entre cena e realidade cotidiana.
Esse trabalho tornou-se, sobretudo, uma experiência de vida
transformadora para os que nele se envolveram, já que jamais teria
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T
sido possível sem a colaboração dos nossos vizinhos-narradoresintérpretes e de outros vizinhos da Rua Alice que conosco rraba-

nenternenre

lharam anonimamente,

tanto as mais fáceis quanto as mais precisas.

ganhando

aor poucos confiança

e no projeto e, a partir daí, relacionando-se
forma cada vez mais engajada
melhor

e mais humana

tornou

um trabalho

e fraterna.

depois

nição em aberto, já que se propõe como campo artístico

em nós

entre si e conosco

de

Nossa rua ficou ainda

desse projeto

- e o trabalho

em expansão, se desviando habilmente

perma-

de definições,

Embora a instalação apresente diversos pontos em comum
com a performance, é nesta última que a questão da procura de

se

nosso.

uma aproximação

mais direta com o presente, o vivo e o espon-

tâneo, em detrimento de uma certa nostalgia que envolve o marcado e o artificial, se coloca fortemente para mim. Em minha
disposição para linguagens fronteiriças, é neste formato que venho assumindo o risco de entregar ao ator-bailarino a ação de criar
a performance

durante

o próprio ato performático.

Não me refiro a ações improvisadas
cênico, pois estas já aconteciam

entremeadas

anteriormente,

ao texto

até mesmo no

contexto de espetáculos coreográficos em espaços mais rradicionais, onde freqüentementc: incluí improvisações momentâneas,
com códigos preestabelecidos

de volta ao conjunto marcado, à se-

melhança do que acontece em um conjunto musical de jazz.
Refiro-me a ações cênicas complexas, espontaneamente criadas em
tempo real pelo ator-bailarino, em relação com o ator informal
durante o evento cênico, e que podem, inclusive, vir a se distanciar do conjunto
dramatúrgico
Durante
começamos
Paulo Marques " Marilen« Bibas em Rua Alice, 75: quartos de aluguel.
Rj, 2001. (Foto: Mario Grisolli)
.

do trabalho cênico e acelerou

relacionamento
rizomático,

os artistas,

que se tornou

o que vem sendo íundamenral

experimentação
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com

em performance,

uma mudança

no meu

bem

mais

para os protocolos

que estruturavam

anteriormente
proposto.
o ato cênico, o que se modifica

o contexto

para nós é o que

por propor à platéia e a nós mesmos:

nos interessa

operar uma prcsentificação e uma transformação imediata em nós
e no outro, instados ambos a sair da posição predeterminada de

Ao entrelaçar muitas vozes autorais, Rua Alice, 75: quartos
de aluguel mais uma vez levantou para mim a questão da autoria
e identidade

de signos

de

gênero ainda hoje com sua defi-

fazer e de fruir da arte para nos tornarmos

presentes e atuantes

no evento - que. por sua vez, é propositalmente
plástico - e,
ambos irnersos nele. nos modificarmos e modificar a cena pelas
relações cambiantes que vão sendo criadas.
Gestos antes codificados

passam a dar lugar a gesruais im-

previstos e, ao meu olhar. até mesmo os "mesmos" gestos, agora
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atualizados pelo imprevisível, passam Se revestir de outros sentidos, assumindo, ao meu olhar, um caráter mais rirualístico, não
tanto aqueles do oficiante. mais os do iniciado, talvez porque o
performer, na condensação de intensidade necessária para ser em
cena, e não !representar a cena, fique num estado de vulnerabilidade que eu associe a aspectos ritualísticos.

Aáriana &nfotti e Ana Beviúzqua.
Vúko de Regina Mira7UÚzpara a perfomumu Double Garoe.

Nossas performances mais recentes - Vertigo (2002), Cabelos
Ana Beuilaqua e Patricia Niedermeier.
VÍlÚo tÚ Regina Miranda para a performance Double Game.

(2004) e Feliz Aniuersârio

(2005) - flertam mais ainda com o

perigo, seja ele o perigo do ridículo ou do grotesco, ou porque
ultrapassam os limites da decência, ou porque colocam os artistas em riscos corporais. Esse é o caso de Cabelos, um ritual de corte

Nossa primeira experiência em performance

foi com Double

que encenamos, que incluía a entrega de tesouras e navalhas ao

Game (Jogo Duplo), que estreou em 2001, em Nova York, na
Galeria Friedrich Perzel, situada no bairro de Chelsea, um arn-

público enquanto a performer assumia atitudes corporais de pro-

bieme propício a experimentações,

poder de "cortar". Na criação dessa performance estabeleci, tam-

de galerias de arte contemporânea,

já que, por seu grande número
atrai um público afeito a lin-

guagens de cunho investigativo. Essa primeira incursão nesses
espaços de incertezas começava por explorar relações muito próximas de olhar, curtos diálogos criados com a platéia e falas discretas sussurradas ao ouvido de algum espectador. Pela ação dos
atores informais,
completas
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logo essa etapa deu lugar a outra, onde cenas

foram criadas on the spot .

vocação ou submissão, que davam ao outro, ao desconhecido,

o

bém para mim, um ritual tÚ corte com as atitudes mais tradicionais de encenadora, passando a ser mais "propositora" e entregando à intérprete a decisão sobre o tempo, a seqüência de ações
e também a escolha de quando e quantas vezes desejava/suportava a perigosa interação com o público.
Essas performances, ao mesmo tempo em que têm com as
artes visuais e a literatura um forte entrecruzarnento

de lingua-
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gens, continuam

a refletir principalmente

sobre as questões dos

I

res em seus aniversários de 25, 40 e 68 anos e também como as

o que

percebiam nos períodos entre aniversários. As respostas dos nos-

vê, das escolhas e subversões espaciais e das relações que podem

sos co-roteiristas nos indicou que a questão da idade exisria for-

se estabelecer entre a cena teatral e o seu público, naquele, sem-

temente durante a festa, em relação ao que presentear e o que dizer

pre curto, espaço de tempo do evento performático. Elas tanto
confrontam quanto envolvem a platéia com sua ausência de fronteiras, convocando-a como participante do processo de trabalho,
que só se completa com sua leitura e eventual participação.

ou não para a aniversariante. No entanto, entre uma festa e ou-

devires corporais,

do olhar que.se transforma

e transforma

na, ela não era importante,

até porque à exceção de relaciona-

mentos mais íntimos, a pessoa também desaparecia dos pensamentos de todos. As respostas nos surpreenderam,

mas havíamos

decidido te-Ias como guia para nosso roteiro final. Assim, por
exemplo, decidimos que a aniversariante deveria existir entre cada
festa como uma potência de ser, sem uma (identjidade definida,
existindo sem ser, em um Espaço-sem-Lugar, acompanhada de uma
outra-de-si, que preparava! despreparava o contexto de cada festa.
Aconteceu então uma incorporação voluntária de um vazio
cênico, que, pela repetição, acabava por se tornar central, ao mesmo tempo que exterior. Esse vazio era as vezes ligeiramente atravessado pelo ensaio de fragmentos de conversa - uma colagem de
recortes de falas de inúmeras peças teatrais e de banalidades sempre ditas nessas ocasiões, que a aniversariante viria a usar posteriormente com seus convidados, enquanto a não-aniversariante
preparava a nova festa. O toro e seus processos de reviramento
Marina Salomon em Vertigo. Parque Lag~ - Rj, 2002. (Foto: Luis Canal)

Nesse sentido, de forma ainda mais radical, Feliz aniversário. um híbrido de happening e peiformance, dependia totalmente dos atores informais para acontecer. Feliz Aniversário nem
mesmo foi ensaiado, somente idealizado e preparado, assim como
se prepara uma festa. A criação do trabalho começou com o rascunho de um roteiro inicial e com uma pesquisa realizada online
entre homens e mulheres de diversas idades, que perguntava sobre quais presentes achavam apropriados
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para oferecer a mulhe-

nos serviam de suporte estrutural para a cena.
Durante a testa, os fragmentos eram lidos pela aniversariante
em resposta a perguntas espontâneas dos atores informais, ou
sugeridos aos atores informais pela não-aniversariante como possibilidades de conversas sem propósiro. Bolo e vinho eram servidos em cada festa e os presentes mais recorrentes da pesquisa foram
anteriormente

comprados e entregues aos

convidados à entrada

do espaço cênico, devidamente embrulhados. Como os atores
informais não sabiam o que estava dando, por veu:s ocorriam situações cômicas, ridículas, sedutoras, emocionantes ou embaraçosas,
com as quais todos lidavam espontaneamente no momemo.
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sença de espírito para responder a situações do momento.
pois, durante a cena, fico lá, as vezes participando,

De-

outras vezes

observando a quase completa fusão entre atores formais e informais ... e me interrogo sobre a palavra intérprete ...
Ao longo desta escrita, venho percebendo como algumas
dessas criações artísticas, embora diferentes em sua superfície, são
semelhantes em questões temâricas e de movimento, que insistem em retomar à cena sob diferentes ângulos. Este é, por exemplo, o caso de

0r/eu, instalação criada em 2005, que trouxe de

volta investigações anteriores sobre a questão da vida na morte e
da morte na vida, onde semp~ acontece uma descida aos mundos
subterrâneos, como uma jornada de transformação,

que encon-

tra analogias em processos de redefinição, como os empreendi-

:.~.·.··.,'
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dos em psicanálise ou em Corpo-Espaço.
Patrícia Niedermeier na performana Cabelos.
Teatro Sérgio Porto - Rj, 2004. (Foto: Luis Cancel)

Trabalhar com os formatos de instalações e performances, num
conrexroculrural

bem diverso daquele que conheci no início dos

anos 70, vem mudando

radicalmente

meu modo de ensaiar e

preparar o ator-bailarino para a cena. Mais do que criar frases
coreogrãficas ou estabelecer marcações cênicas, preocupo-me em
contribuir

para a cena, levando

para o ensaio uma variedade

imensa de materiais de ordem teórica, cenográfica, coreográfica,
objetos e textos corporais, teatrais, científicos e literários, que possam alimentar e provocar associações interessantes
principalmente,

procuro colocar-me

nos atores. E,

menos na posição de dire-

tora (como aquela que decide) e mais de co-participanre,

colabo-

rando com os atores e arrizes em situações criadas nos momentos de ensaio, termo não muito apropriado
dos os encontros

tornam-se

encenações

nesse caso, já que tosem platéia. Mas vario

muito o jogo, como estratégia para sensibilizar 0/ a perjormer para
mudanças
110

inusitadas e estimular sua capacidade

criadora e pre-

Marina Salomon e Ana Bevil4qua na performance Feliz Aniversário.
Teatro Shgio Porto - R}. 2004. (Foto: Luis Cancel)
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Fazem pane deste conjunto temãtico a Divina Comédia (1991),
Fundo Infinito (1998) e Perigo de Vida (1988), entre outros.
A drar.iarurgia

de Orfou, ao invés de apresentar

mento narrativo do mito, Optou pela não predominância
sonagem principal

e pela não identidade

ao texto original. Enquanto

manifestação

disperso, a cena privilegiava os monólogos

um tratado per-

simultâneos,

"Descendo" pelos caminhos de sua própria história, os
Atores- Bailarinos reencontraram e refiguraram fragmentos de sua

de um eu

iconografia gestual, que passaram a formar uma espécie de "planta-baixa" para novas explorações de movimento, como uma es-

criando

crita transitória, que se apaga e faz com que o invisível, como no

de gênero em relação
fragmentária

para fora dos caminhos seguros, desenhando e apagando do percurso as marcas das experiências individuais.

uma estética de fragmento, que questionava a unidade de ação e
a coerência do referente. Anulado o diálogo e dividido o sujeito,
procurava-se acelerar a percepção e apresentar uma cena pós-dramá-

dizer de Blanchot, se tome "o que não se pode deixar de ver, o
incessante que se faz ver."
No entanto, sobretudo em trabalhos de instalações e peifor-

tica, onde a ausência de conflito sublinhava a releitura do tema.

mance, sabemos que o tema representa apenas uma das inúmeras
camadas do trabalho cênico e, talvez, a mais superficial. A lógica
de uma criação cênica não reside em qualquer uma de suas camadas, mas nas relações estabelecidas entre elas - um exercício
que se multiplica quando o trabalho é dese~hado como um sistema aberto e, portanto, sem ponto de conclusão. Esse é o caso
dessas instalações e performances, e, acho, também deste livro, que
se abre em novas interrogações ao se aproximar de um momento
de pausa. Se quem completa o livro é o leitor, quando este terminará de ser escrito? E aqui a escrita poderia tomar novo impulso
para levantar questões sobre autoria e identidade, indagando se
não estaríamos diante de identidades em fluxo ... Afinal, se nos
situamos nesse espaço sarurado de intensidades, nesse universo
que nos faz lembrar aqueles contos árabes em que cada história

Companhia Atores-Bailarinos em Orfeu. Parque Lag~ - R], 2005.
(Foto: Luis Paulo Nenem)

o texto

escrito/verbal

se encaixa em outras histórias, a quem pertenceria a autoria dos
trabalhos? E isso importa?

participava da ação, apenas como um

dos fios da trama, ora entremeando

camadas sonoras, ora atuan-

do como evocação literária do mito, enquanto a escrita coreográfica voluntariamente
em processo, privilegiava o corpo nômade,
para diversas vezes se reescrever e inscrever-se nele. Tornava-se
então uma escrita corporal mutante, percorrendo frestas, atraída
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