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Podemos convencionar que MOVIMENTO é o simples deslocar do corpo no tempo e no 
espaço e que GESTO é todo movimento dotado de significado, de símbolos.
⠀

Tanto o movimento quanto o gesto dependem de um aparelho físico com suas vísceras, 
músculos, ossos, nervos, etc, para se concretizarem.
⠀

Ao acontecer um sorriso, ou um choro, há uma profusão de ações físicas. Assim nasce
uma expressão, um sentimento que fica à mostra.
⠀

Léopold Busquet escreveu em um de seus livros que “Através do seu modo de 
movimentar-se, o indivíduo vai exprimir sua personalidade.
Os termos retração, expansão, abertura e fechamento traduzem a relação contentor-
conteúdo, físico, visceral, mas também comportamental.
As cadeias musculares são somente correias de transmissão entre o espírito do indivíduo, 
seus desejos e as realizações físicas, gestuais.
Será necessário conservar nas cadeias musculares sua liberdade plena de movimento
para que elas não teçam uma rede na qual o indivíduo se encontraria prisioneiro (preso).” 
Muito frequentemente, nos tornamos nossas próprias prisões.
Restringimos nosso vocabulário.
Repetimos sempre o mesmo.
Desaprendemos as múltiplas ações de que dispomos.
O corpo que se movimenta pouco, finda por não se expressar mais.
Perde a fala.
Não perdemos somente em ações, perdemos em emoção.
⠀

Com o tempo, o corpo físico definirá até onde vai sua expressão, imaginação, sua 
criatividade, sua liberdade.
⠀

Nesse período em que estamos limitados externamente, talvez seja mais fácil
percebermos nossas amarras.
Enxergar que são maiores, as amarras internas.
⠀

Aonde dói? Aonde prende? Consegue estar livre sem sair de casa?
⠀

Quando pudermos colocar os pés nas ruas novamente, desejo que tenhamos caminhado
muito por nossas correias, dançado, amado…com mínimas condições de criar um mundo
mais pleno e livre de fato.
⠀

Liberté des mouvement …não é, Monsieur Busquet?
⠀
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