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Os flocos de neve são leves. Eles flutuam pelo ar de forma imprevisível. Têm pouca 
massa, então mais cedo ou mais tarde pousam, sim, em algum lugar. Eles nos 
permitem imaginar a liberdade de um corpo em movimento e o acontecimento da 
queda e do pouso.

O que é a gravidade? 

As pessoas geralmente pensam na gravidade só como uma força que as puxa para 
baixo. Se você perguntar a um físico a respeito, provavelmente ouvirá bastante 
sobre espaço/tempo e relatividade, mas provavelmente não ouvirá muito quanto à 
experiência individual ou à experiência individual de corpo. E se a gravidade for uma 
relação com o todo na qual cada uma das partículas de um corpo conecta-se com o 
apoio e a amplitude do espaço, uma qualidade que seria aí experimentada como uma 
expressão de beleza?

1    [Nota do Tradutor] Caryn McHose é Rolfer ™ certificada e profissional de Rolf Movement ®. Este texto, com 
o título original “Snowflakes Falling – A Personal and Professional Relationship with Gravity” foi publicado 
em: Structural Integration: The Journal of the Rolf Institute ®, v 43, n.3 (November 2015), disponível aqui:  
https://goo.gl/2UAdux. Agradecemos à autora a autorização para esta publicação.
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2    Poema sem autoria identificada, provavelmente baseado nas palavras transcritas de um budista laico chi-
nês chamado Páng Yùn Jushì (740–808), cujas palavras sobre flocos de neve são o assunto do “Caso #42” 
no The Blue Cliff Record of Zen Koans [O livro da falésia azul – coletânea de koans zen] (Cleary, 1977).
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A gravidade é invisível. Ela dribla espaço e tempo. Está em todos os lugares. 
Só nos é possível observá-la indiretamente, por meio das ações que possibilita. Uma 
considerável parte da gravidade de nosso universo representa algo que é em si mesmo 
invisível – as chamadas “matéria escura” e “energia escura”. O que, então, é possível 
saber e o que sentimos diretamente, em nossos corpos, com a pergunta “O que é a 
gravidade?” 

Quando parecemos perder nossa conexão com a gravidade, aqueles que 
aprenderam a ouvir a música dela podem nos ajudar a reencontrá-la. Podemos 
restabelecer, na vida, a intimidade com o todo, uma intimidade continuamente 
percebida como receptividade à força que chamamos gravidade. Como poderíamos 
descrever essa intimidade de uma forma que capture a imaginação das pessoas? Que 
sensação, que visão, inspirou Ida Pauline Rolf (1896-1979) a dizer que “a gravidade 
é o terapeuta”? O que, para você, é fascinante na gravidade? Para muitas pessoas, a 
gravidade permanece confusa, vaga e quase irreconhecível.

Relação com a gravidade – o nosso crescimento

Este artigo é a experiência de alguém com a gravidade – individualmente como pessoa 
que gosta de se mexer e profissionalmente como professora de movimento, rolfista e 
profissional do método Rolfing Movimento.

Para mim, a gravidade é uma meditação que começou quando eu era criança 
e passava os verões dançando no deque de um estúdio ao ar livre, nas montanhas 
da Pensilvânia central. Éramos convidados a fazer coisas como “explorar formas 
bidimensionais com os [nossos] corpos”, “explorar a fluidez curvilínea representada 
em formas de dança oriental”, “explorar a sensação de alto e baixo de uma árvore” 
ou “aprender com a solidez de uma rocha”. Após essa pesquisa de corpo, seguia-se o 
trabalho coreográfico. Com a curiosidade infantil e a natureza como pano de fundo, 
essas pesquisas iniciais sempre me impressionaram. Eu sentia que ia mudando à 
medida que meus pés e pernas encontravam o chão ou enquanto gesticulava e tentava 
alcançar o céu, aquela incrível distância. Transformei-me ao me deitar de barriga para 
o chão, olhando por entre as rachaduras no deque, observando a terra úmida, cheia 
de musgo, e sentindo o corpo ficar mais pesado e afundar.

Eram coisas simples, aventuras que eu adorava. Na época, não tinha palavras 
para essa experiência, a não ser “bem-estar”. Hoje eu descreveria essas primeiras 
experiências como uma forma de “conexão” e um sentimento de tranquilidade e 
inteligência corporal ativada. Agora, entendo-as como uma pesquisa da gravidade. 
Eu sentia que me alongava com facilidade em todas as direções, e que facilmente 
conseguia ter estabilidade e força.

Seguramos, embalamos e carregamos os bebês

Instintivamente, nós embalamos, seguramos e servimos de apoio para os bebês. Na área 
do desenvolvimento motor e da fisiologia infantil, compreendemos a importância da 
estimulação vestibular/ proprioceptiva, assim como do contato humano com afeto.
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3    Yield e yielding [ceder e cedendo] são termos que Bonnie Cohen (1993) apresentou nos anos 1970, como parte 
de seu trabalho com atrasos no desenvolvimento físico. O trabalho de Cohen, chamado Body-Mind Centering, 
ensina o praticante a incorporar processos fisiológicos e de desenvolvimento fundamentais, com o propósito 
de ajudar os clientes, sejam eles crianças ou adultos, a reconstituírem funções perdidas. Carol Agneessens 
e Hiroyoshi Tahata escreveram sobre o seu uso do ceder e cedendo, e sobre o trabalho realizado por Tahata 
em sua Art of Yield como uma base para a Rolf Movement Integration. Os autores abordam a importância que 
o ceder tem à medida que os bebês se deparam com a gravidade (Agneessens; Tahata, 2012). [Nota do editor 
da versão inglesa: ver entrevista com Tahata em Structural Integration: The Journal of the Rolf Institute, v. 43, 
n. 3, November 2015. Nota do Tradutor: A entrevista está disponível nos sites http://yielding.work/QandA.html 
e http://www.rolf.org/journal.php. Acesso em 15 mar 2017.]

Numa determinada etapa do desenvolvimento, as crianças amam cair. Elas 
adoram ser arremessadas no ar ou ficar dependuradas entre duas pessoas. Elas se 
jogam, voam e pousam quantas vezes puderem. Adoram sair rolando por uma ladeira. 
Gravam no corpo um sentido de “aqui” por meio de movimentos simples que fazem 
na gravidade. Isso traz surpresas e dá prazer em qualquer idade.

Os movimentos de queda e pouso nos dizem, “Estou aqui.” Você sente as 
pequenas partes de si mesmo dentro de uma forma corporal, e a forma continua 
caindo ou cedendo, se entregando e pousando de uma nova forma.3  Você seria capaz 
de se imaginar caindo e sentir isso como um alívio? 

O primeiro passo para engatinhar é a prática do empurrar. Conectamos com 
um apoio para empurrar e então alcançamos algo “lá fora”, nadando com nossos 
membros em diferentes padrões motores. Quando engatinhamos, aprendemos sobre 
diferentes tipos de apoio e, então, ganhamos adaptabilidade o bastante para alcançar 
algo além de nosso ponto de apoio. Isso faz com que o joelho oposto flexione para 
frente. Ele nos apanha da pequenina queda que acontece ao alcançarmos o lugar em 
que acabamos de chegar.

No momento em que alcançamos algo, usamos nossas mãos e tórax, mas, 
igualmente importante, alcançamos com nossa mente. Alcançar é uma evocação da 
distância, um alcance com a imaginação na direção de algo que nos atrai. É na mente 
que caímos; é na mente que pousamos. O corpo conhece a queda e a sensação da queda 
pode ser experimentada em qualquer direção. Encontramos a amplitude do espaço 
por meio de um senso de localização ou de “estar aqui” que está sempre mudando e 
se movendo. Em outras palavras, não há Nenhum lugar especial – ou, cada vez que 
caímos e pousamos, o nosso “aqui” muda novamente.

Então, a forma chamada “andar” aparece. Cambaleamos e então andamos. Nos 
sentimos bípedes cambaleantes.

Qualidades da Integração Estrutural

Os clientes nos trazem os seus problemas – interrupções na fluidez do apoio, 
interrupções no empurrar e alcançar e nos ritmos da caminhada. Esses problemas 
tomam muitas formas. Como oferecer aos nossos clientes a chance de reanimar a 
disposição para cair e pousar? Começamos pela imaginação, com pequeninas regiões de 
fluidez, regiões que possibilitam que a queda e o pouso sejam uma via de recuperação.
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O apoio

Comecei mesmo a minha prática de Integração Estrutural (IE) bem antes de me 
tornar profissional de Rolfing IE, em um estúdio de dança, no inverno, e em um 
acampamento de dança, no verão. Eu tinha uma professora bem fora do comum, 
a Betty Jane Dittmar, que praticava a ideia de que todas as crianças nascem com 
uma criatividade inerente, criando um contexto para a descobrirmos. Ela também 
acreditava que é possível experimentar o todo a cada momento. Eu tinha cinco anos 
quando Dittmar se tornou minha orientadora, digamos que para me ensinar a dançar. 

O tempo para aprender a técnica e o tempo para aprender a compor eram iguais. 
A nossa coreografia se inspirava em estilos de arte, nas formas dos movimentos 
de outras culturas e nas tradições populares do mundo. Eu fui percebendo como 
diferentes culturas têm um conjunto de danças tradicionais e como cada uma delas 
evoca o movimento com base em seus modelos de atividade. A princípio, esses 
movimentos são formas de sobrevivência. Então os modelos de atividade se tornam 
danças da relação dos membros da comunidade entre si e com a natureza. Gente 
dançando junta desperta a sincronicidade do corpo da gravidade. 

Os anos de formação com a Dittmar levaram-me a acreditar nessa inerente 
criatividade e na capacidade de cura presente em todas as pessoas. Quando eu tinha 
dezesseis anos, a Dittmar me orientou a começar a ensinar movimento. Notei que, 
por meio de um poder que não me pertence, as pessoas acordam para o prazer do seu 
corpo, movendo-se livremente e sentindo-se integradas e inteiras.

As pequenas quedas

Uma lesão que sofri ao dançar, aos 21 anos, levou-me a ficar deitada no chão por 
longos períodos – a dançar deitada com gestos cada vez mais íntimos e pequeninos. 
Foi nessa época que conheci o livro The Thinking Body, escrito por Mabel Todd (1880-
1956), e o poder da percepção exercido por meio da ideocinese, das ideias colocadas 
em movimento. 

Aprendi a sentir cada um dos ossos de meu corpo individualmente e a separá-los 
um do outro. Alguns ossos estavam muito juntos! Fiquei surpresa com aquilo que 
chamei de “pequenas quedas” – a separação natural de partes do esqueleto que, por 
sua vez, levava à fluidez e à recalibragem do sentido experimentado. Fiquei surpresa 
com a quantidade de esforço que vinha usando para me manter inteira. Fiquei 
surpresa com a quantidade de esforço que estava empregando para realizar o menor 
dos movimentos! Então comecei a permitir a queda e o pouso, e a encontrar o toque 
do chão. Cada osso começou a pousar, seguindo o fluxo da gravidade, em nenhum 
lugar especial.

O holismo

Qualquer osso que o corpo sente como distinto e individual é muitas vezes suficiente 
para lembrar todo o corpo de seu alongamento. O que é isso? Por que o despertar de 
um osso para o fato de que existe separadamente, a sua queda e o seu pouso mobiliza 
um renascimento de todo o corpo? É isso que caracteriza o holismo. Uma pequena 
parte diz respeito à coisa toda.
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A flutuação livre

Quando um osso sente a sua queda e pouso e o fato de que existir separadamente 
nutre e é nutrido pelo todo, ele nos proporciona a experiência da “flutuação livre”. Na 
física, flutuação livre [free float] é a condição de um corpo que cai em um determinado 
espaço-tempo. Em um corpo, cada osso flutua dentro de uma referência corporal de 
espaço-tempo.

Os rolfistas ajudam a liberar os ossos dos clientes do aprisionamento em um 
lugar fixo. Isso é possível porque os rolfistas sentem a queda e o pouso dentro de si. E a 
habilidade que têm de perceber a flutuação livre no próprio corpo lhes permite trazer 
consciência e tato ao osso de alguém, de modo que esse osso também possa despertar 
para a possibilidade de sentir a flutuação livre.

Depois de me deitar no chão e notar que os ossos do meu corpo poderiam 
ser percebidos em flutuação livre, comecei a ensinar outras pessoas a sentir isso, 
basicamente pela conversa. Eu ia falando a partir da experiência do corpo. E então, 
inevitavelmente, passei a colocar minhas mãos nessas pessoas, num forte desejo de 
comunicação por outro canal, mais direto e mais claro. Isso suscitou uma curiosidade 
de tocar os outros e de ver/sentir o que me levava a me encontrar em diálogo com 
outros corpos na gravidade. Acostumei-me a perguntar a mim mesma coisas como: 
o que pode pousar? O que pode tornar possível a flutuação livre? O que está fluindo? 
Meu toque foi atravessando essas questões de maneiras que traziam vida à experiência 
da pessoa com a flutuação livre.

Nenhum lugar especial

O que quer dizer Nenhum lugar especial? Primeiro, consideremos o que “um 
lugar especial” significa. Significa que não há apoio o bastante! Quando estamos 
sobrecarregados, nosso sistema nervoso se ajusta por conta própria. O corpo reage 
a uma interrupção da fluidez. Uma reatividade prolongada ou extrema acostuma 
o sistema motor a manter uma posição específica, uma posição “especial”, muito 
depois do período em que ela é útil. “Um lugar especial” torna-se uma fixação.

Os rolfistas aprendem a desobstruir padrões fixos de ação que fazem de um lugar 
– uma escolha – especial. Como desobstruímos o especial? Começamos por buscar o 
que houver de fluidez disponível no sistema. Identificamos um lugar que não percebe 
o próprio potencial de queda e pouso, apoiando-o na descoberta necessária para cair 
de novo, para pousar de novo, como quando alguém aprende a caminhar quando 
bebê, repetidas vezes.

A direcionalidade

Nosso sentido de direção se forma junto ao nosso sentido de que algo se encontra 
“ali”. Aqui e ali são eventos psicológicos que se dão no corpo. Eu conheço o “aqui” 
porque conheço o sentido de peso e de pouso. Conheço o “ali” porque conheço a 
sensação de distância em que caio. Uma pessoa pode sentir uma queda para cima, 
para baixo, para os lados, para qualquer direção. Cair é uma sensação aprendida, que 
nos conecta à distância e ao volume do espaço tanto quanto nos conecta à sensação 
do “cair para baixo”.
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Nós conhecemos a experiência de aceleração. Ela faz parte do modo como 
qualquer corpo se comporta na gravidade (pelo menos neste planeta). A física nos 
lembra que caímos 9,8 m por segundo, por segundo (9,8 m/segundo ao quadrado). Nós 
percebemos essa velocidade de aceleração, fisiologicamente, graças à propriocepção 
– ao nosso sistema vestibular, nossos mecanorreceptores e nossa visão periférica. Nós 
a percebemos porque somos capazes de alcançar o mundo com as mãos e joelhos 
ou porque tivemos a experiência de ser balançados nos braços de alguém. Quando 
alcançamos algo, estimulamos a sensação de distância nos proprioceptores de nossas 
articulações, músculos e tecido conjuntivo.

A direcionalidade é o sentido de cair em uma direção, ainda que seja para cima. A 
direcionalidade pode se multiplicar de forma onidirecional, como os espinhos de um 
ouriço do mar, apontados para todos os lados. O importante para a IE é a experiência 
de expansão. Por exemplo, podemos sentir que o crânio se separa e aumenta de 
tamanho. Os ossos se separam. O corpo e o espaço se interligam. A expansão é uma 
forma de queda, uma vez que permitimos que ela aconteça sem esforço e somos 
apoiados pelo abraço da gravidade. Para o observador, parece que nos expandimos 
ou nos tornamos mais altos, já que nossos movimentos não são comprimidos, mas 
suaves, fluindo pelo espaço à volta.

Prática de Rolfing IE e Rolf Movimento

Ao final, fui levada ao trabalho com as fáscias. A “Receita” das Dez sessões também me 
inquietou. Lembrou-me de outras sequências do desenvolvimento com que já havia 
me encontrado. Descobri que trabalhar com as fáscias ajuda os ossos a perceberem 
o modo como pousam e caem, assim como tocá-los faz com que se lembrem de que 
possuem essa capacidade. Mobilizar a matriz fascial estimula o corpo a acordar. 
Assim, o corpo desperta para a experiência da flutuação livre, da direcionalidade, da 
queda e do pouso de forma incrivelmente rápida. E a Receita tem uma lógica própria. 
Trata-se da desobstrução dos obstáculos para a percepção do todo. A Receita traz uma 
série de prioridades que ajudam a conduzir o corpo de volta a um lugar que não é 
especial, que pode responder mais inteiramente ao que for que apareça.

Permanece a pergunta: Como encorajar as pessoas a estarem mais presentes em 
sua constante relação com a gravidade? Como ajudá-las a perceber momentos de 
criação de espaço? Como chamar atenção para o que é invisível?

Percebendo a imaginação do outro – o mistério da gravidade

Ida Rolf afirmou que “a gravidade é o terapeuta”. Mas o que isso significa para uma 
pessoa comum? Não muito. Numa conversa com um possível cliente, ou simplesmente 
com um amigo, o que podemos dizer ou demonstrar, bem rapidamente, que possa 
plantar uma semente de curiosidade? Que parte de “Flocos de neve a cair/ Cada qual 
pousando/ Nenhum lugar especial”, em nossa experiência, pode ser transmitida para 
outra pessoa? 
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Que experiência de gravidade está conversando com você neste momento? 
Que parte sua é capaz de se permitir um pouquinho de queda e pouso, permitir-se 
desfrutar de Nenhum lugar especial, agora mesmo? Talvez você sinta os seus ossos 
tarsais a se espalharem, o peso dos seus cotovelos ou um profundo alívio depois de 
expirar amplamente. Pode ser que você sinta algum alongamento e articulação de 
partes da sua coluna.

Como convidar a atenção de outra pessoa para essa experiência simples de um 
modo que não seja especial, comunicando mais pela maneira como a sua voz e postura 
expressam queda, pouso e flutuação livre neste exato momento? Como o seu sentido de 
“aqui” se encontra no agora? Responder a essa pergunta depende de uma investigação. 
Não existe só uma resposta correta, apenas a contínua importância da redescoberta. 
A resposta que de alguma forma pulsa é aquela que nasce da sua experiência. Observe 
nesse momento a disponibilidade daquele que escuta você, algum lugar nele ou nela em 
que possa imaginar uma queda, um pouso ou sentir a flutuação livre, enquanto observa 
e enquanto empaticamente sente os lugares onde o sistema dele ou dela encontra-se já 
conectado à sua integralidade, conectado ao todo. Quando você imaginar esse lugar, 
poderá ter a chance de convidar essa pessoa a senti-lo também.
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