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De que maneira o desenho e a dança podem construir um caminho para o aprofundamento 

do entendimento de si e das vontades expressivas?  E ainda, como essa busca pode nos levar a uma 

relação mais saudável com o que somos e, consecutivamente, com a sociedade e o meio ambiente ao 

nosso redor? 

São estes questionamentos que alicerçaram a busca desta iniciação científica. Intitulada de 

“O desenho como propositor de movimento e o movimento como compreensão do ser”, este estudo 

parte da investigação interdisciplinar entre o desenho e a dança, como forma de aprofundar os 

conhecimentos sobre si mesma e os caminhos expressivos, que nos levam a uma atuação criativa e 

autêntica, condizente aos nossos valores e vontades. Se baseando na compreensão do corpo sendo o 

próprio ser, como meio único e máximo de expressão individual e ação coletiva, potencializando a 

importância da autoexpressão como um meio de recusa da alienação sobre o território que somos, 

essa pesquisa mergulha de forma criativa no caminho de propriocepção. 

Partindo da compreensão e do sentimento da cisão existente entre corpo e mente, encontra-

se a necessidade de retomar tal território em sua totalidade. Advindo de um histórico capitalista e 

patriarcal, o corpo, em suas diferentes culturas e expressões, fora alvo de uma grande opressão, em 

prol da construção de uma sociedade mecanizada e hierárquica, em que a potência individual fora 

convertida em força de trabalho altamente doutrinada. Silvia Frederici, no seu livro “Calibã a Bruxa – 

Mulheres, corpo e acumulação primitiva”, descreve detalhadamente este processo, em que a 

supervalorização do racionalismo fora instituída por uma filosofia mecanicista, que considera o corpo 

como algo desumanizado, dissociado para pessoa. Teorias hobbesianas e cartesianas estruturaram 

fortemente esse pensamento, que além de reduzir o corpo a um mero amontoado de peças, desvalida 

qualquer manifestação subjetiva e ou teológica:  

“A concepção de que o corpo era algo mecânico, vazio de qualquer teologia intrínseca 

– as “virtudes ocultas” atribuídas ao corpo tanto pela magia natural, quanto pelas 

superstições populares da época -, pretendia fazer inteligível a possibilidade de 

subordiná-lo a um processo de trabalho que dependia cada vez mais de formas de 

comportamento uniformes e previsíveis.” (FREDERICI, 2004, p.253) 

Dado esse contexto, é possível compreender a herança que carregamos e nos aliena de um 

contato integro com o nosso corpo, e por consequência, com o nosso ser. Através disso foi estabelecida 

uma sociedade desconectada de suas necessidades e tempos naturais, que menospreza a 

expressividade individual, em prol de uma hierarquização capitalista. Entretanto, esta pesquisa não 

pretende esmiuçar as couraças existentes no caminho da auto expressividade e os prazeres que nela 

existem, mas, sim, glorificar e compreender as suas libertações. Para tal desenvolvimento, a arte, com 



a sua capacidade de sensibilizar e questionar, é empregada nessa pesquisa de forma a traçar um 

caminho de criação e autoconhecimento.  

Dentro do recorte estabelecido, a dança, o movimento em si, e o desenho atuam como 

construtores e organizadores do discurso, a fim de aprofundar na consciência corporal e compreender 

a presença do corpo. Vera Lucia Paes de Almeida, em seu texto “Movimento Expressivo – a integração 

fisiopsíquica através do movimento”, publicado no livro Corpo e Individuação, traz o movimento 

expressivo como um meio de “integração fisiopsíquica através da ênfase na expressão criativa através 

do movimento” proporcionando uma conscientização do corpo, junto a uma conscientização do mundo 

interno (emoções, sentimos, subjetividades etc.) - assim, o dançar se posiciona como uma expressão 

artística do processo de se conhecer. Por sua vez, o desenho atua como uma forma de transformar as 

sensações, percepções e vivências oferecidas pelo movimento em cor, textura e traço, estabelecendo 

novas possibilidades de conhecimento e expressividade.  

Diante de uma interação multidisciplinar, em que as 

manifestações artísticas não se organizam de forma 

hierárquica, mas sim com o objetivo de se 

complementarem e ampliarem os horizontes de 

entendimento, foi estabelecida uma metodologia baseada 

na criação em rede, proposta por Cecília Salles, que 

valoriza o processo criativo e a sua porosidade aos 

elementos e sensibilizações que podem compor uma 

criação - dentro da pesquisa corporal e subjetiva que aqui 

é proposto, este se torna um meio altamente nutritivo. Ao 

mesmo tempo, a visão de pesquisa em arte, de Silvio 

Zamboni vem para acrescentar com as considerações de 

que uma pesquisa em arte se caracteriza como tal, se 

diferenciando de demais processos criativos, quando ela 

segue um objetivo e uma série de inspirações e referências 

que guiam seu desenvolvimento – neste caso, o 

entendimento do corpo proposto por Alexander Lowen em 

bioenergética é de grande nutrição para o imaginário das 

investigações corporais e visuais, assim como Klaus Vianna 

vem para ampliar os horizontes do entendimento da dança e como ela se relaciona com o cotidiano, 

junto com as demais referências que embasam este trabalho. Todavia, estas perspectivas só se 

concretizam dentro desse estudo a partir da existência da experiência; como ressalta Bondía (2002), 

sem a existência da experiência em si, não há o atravessamento, nem o aprendizado, há apenas o 

acúmulo de informações e se tratando de um trabalho que prevê a sensibilização do ser, a experiência 

se faz imprescindível. Com isso posto, pode se dizer que é estabelecido um eixo criativo: experienciar, 

sentir, elaborar e traçar - seja um risco ou um movimento. “Não posso sentir e ao mesmo tempo dizer 

ou analisar o que se passa comigo. Solução: sinto e após o ato reflexivo narro o que sinto.” (VIANNA, 

1990, p.80).  

Dentro deste caminho proposto os principais objetivos são: investigar consciência corporal e 

autoconhecimento através da dança e do movimento; obter o aprimoramento da habilidade de 

desenhar através do exercício e do estudo de seus componentes e, com isso, explorar a expressividade 

visual e seus elementos e desenvolver uma poética. Na junção das duas áreas, previa-se registrar 

através do desenho o processo de autoconhecimento e consciência corporal e com isso, estabelecer 

possíveis relações entre as artes do corpo e o desenho. 

Deste modo, iniciar mapeando e reconhecendo o território do corpo-ser é possibilitar qualquer outro 

desenvolvimento da expressividade – seja ele dentro da dança ou do desenho. Portanto, a consciência 



corporal se torna um dos pilares principais, trazendo por 

consequência a consciência de si. Como é bem colocado 

por Alexander Lowen, “a vida de um indivíduo é a vida do 

seu corpo”, assim, a divisão entre o autoconhecimento 

sendo como algo unicamente mental e a consciência do 

corporal como algo mecanizado, que só se aplica em 

situações particulares, é desfeita e o reconhecimento de 

organizações corporais e das possibilidades e vontades 

de movimentação, com o entendimento do Eu e suas 

características se dá em uma dança entre os meios.  

Esse processo, no entanto, se dá com o tempo, com a 

sensibilização desse corpo que é sujeito e objeto dessa 

busca (uma vez que ele cria artisticamente, mas também 

é estudado), com a tecedura da rede de conhecimentos 

e entendimentos e com o tempo do desenvolvimento 

artístico e expressivo que o trabalho comporta conforme 

se desenvolve. E uma percepção preciosa para esse 

processo, é que este crescimento se inicia no 

fundamento, na percepção de estruturas básicas, como 

ossos e musculaturas, movimentos cotidianos e vontades, só assim é possível compreender e criar. 

“Sem que haja consciência desses movimentos e da maneira com que costumamos fazê-los, é muito 

difícil avançar em direção a movimentos mais elaborados, que já exigem um certo conhecimento e 

domínio de si mesmo.” (VIANNA, 1990, p. 109).  

Nesse ponto, o atravessamento da experiência e a 

consideração da subjetividade se fazem essenciais e 

também estruturam a criação, pois o entendimento das 

dinâmicas cotidianas, das relações que tecemos, somadas 

com uma dimensão simbólica e imaginativa do corpo 

intensificam a vivência e nos chama para uma presença 

cheia de significado. Foi de grande nutrição criativa e 

imaginativa, que banham o processo de compreensão das 

estruturas corporais e do fazer artístico, mergulhar nos 

simbolismos que ligam corpo e natureza, pés e segurança 

de estar e ser, joelhos e a capacidade de nos amortecer e 

impulsionar - é retomar a ocupação do território de si, se 

deixar afetar pela experiência e compreender e mensurar 

relações e modelar os meios de expressão. É refutar a 

mecanização e desumanização no corpo, que tanto 

controla e limita a atuação. A potência da dança nesse 

espaço, é justamente em selar a permissão criativa e 

libertar os impulsos expressivos, como cita Vera Lucia “... 

através dos movimentos vamos resgatando nosso espírito, 

ou o significado mais profundo dos símbolos adormecidos 

dentro de nós...” 

Um processo semelhante se dá no desenho, conforme a criação visual e o conhecimento das suas 

possibilidades se expande. Dentro deste estudo se concentraram dois tipos de criação: o desenho 

sinestésico, feito a partir de sensibilizações, carregados de movimentação e intensidade, sem a 

racionalização das informações que ali eram depositadas – onde cores, texturas, pesos e disposições 



foram fortemente trabalhados, resultando no aprimoramento poético que suas composições contavam. 

Nesse caso, pode ser considerado o desenho como a única maneira de registro que permanece visível, 

uma vez que os sentimentos e transformações resultantes da dança, permaneceram somente no eu – 

devido a escolha de não registrar o dançar através de vídeos, por exemplo, para que esse não se 

contaminasse por uma premissa de performance, que ainda não era desejada. E o segundo: aquele 

que foi capaz de organizar as percepções e aprendizados obtidos de uma forma mais cognitiva, quase 

que esquematizada.  

Por fim, na junção da dança e do desenho proposta nessa pesquisa, nutrida pela percepção de uma 

rede criativa, as duas áreas expressivas se retroalimentaram, dialogaram com suas diferentes 

perspectivas e manifestações sobre as mesmas provocações e conscientizações que eram lançadas, 

estabelecendo uma narrativa corporificada do processo. E, neste caso, o desenho só é capaz de se 

manter como “registro” dessa pesquisa, pois como foi dito, ele é o único elemento expressivo e criativo 

que perdura no espaço e no tempo - mas de forma alguma atua somente como tal. A dança alimenta o 

desenho propondo percepções e sinestesias que sensibilizam o traçar, a marca do movimento no 

espaço e o desenho expande a capacidade da dança ao traduzir todas as sinestesias sentidas e caudas 

e a possibilitar uma memória mais efetiva do processo, ao esquematizar e relacionar poeticamente o 

que foi vivido.  Nesse caminho, a intensidade afetiva se aprofunda fortemente, resultando na 

experiência e no aprendizado.  

Assim, as criações produzidas nessa pesquisa foram intensas, repletas de sobressaltos e entregas, 

compassados por uma dança que necessita do reconhecimento e aceitação do que se é, tanto a matéria 

quando o que a habita. É um jogo de negociações entre o que se espera, o que se imagina e o que se 

manifesta. A corporeidade nela desenvolvida se deu em um processo impetuoso e cheio de espírito, 

que aprende consigo e com as conexões que os movimentos invocam. “O corpo é nossa memória mais 

arcaica. Nele, nada é esquecido.” LELOUP, 1998, p15. Essa iniciação científica foi um processo de 

aceite do tempo e as dinâmicas de aprendizado e descoberta não são lineares e controláveis - mais 

uma vez refutando a expectativa de um corpo máquina - pois adentrar nos territórios de si e nas 

relações ali tecidas, é reabrir para a vulnerabilidade de ser e criar, de rearranjar significados e lidar com 

questões íntimas e muitas vezes profundas.  

Entender o caminho auto expressivo como um processo de 

atuação leal e autêntica, em constante interação e troca 

com o mundo nos convida para um tempo mais íntimo e, 

por vezes, desafiador, mas de grande capacidade criativa. 

A expressividade de si está ligada a satisfação de quem 

somos, na saúde que desenvolvemos em vida - Lowen 

aponta o caminho de prazer que a expressividade traz: ao 

me expressar livremente, eu obtenho prazer, o prazer atua 

no meu corpo aumentando o meu metabolismo, o que pode 

resultar em uma maior vitalidade e capacidade de ação. 

Trazer a arte para essa construção e abrir mais ainda os 

caminhos da liberdade de ser, criar e expressar, pois dentro 

da vastidão da possibilidade poética, cada manifestação 

condizente com a integridade de ser, é válida e representa 

um existir.  

As produções desenvolvidas nesse estudo e as percepções 

e conhecimentos adquiridos trazem consigo o resultado 

desse cultivo, dentro de todo o jogo com o se perceber e 

se colocar no espaço. Uma forma concreta de existir, em que a junção de subjetividades e conexões 

de referências, pensamentos e saberes, direcionou criações e conhecimentos sobre ser um corpo.  
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