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1. Resumo 

 Este projeto de Iniciação Cientifica pretende realizar o levantamento da 

investigação projetual sobre o Ballet Triádico da Bauhaus realizada pelos docentes e 

alunos do Centro Universitário SENAC entre os anos de 2007 a 2010, considerando 

a oportunidade do centenário da fundação da Escola em 2019. 

 A proposta é investigar como a Bauhaus, a escola mais influente do século 

XX no ensino do design e da arquitetura, pode servir de contexto para discutirmos 

como o corpo se insere na espacialidade moderna.  
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2. Introdução 

 Em virtude ao centenário de fundação da Bauhaus, nós, alunos do Centro 

Universitário Senac, temos como incumbência  resgatar, compreender e discutir todo 

o material produzido pela escola e reproduzido pelo Senac. Esse trabalho de 

Iniciação Cientifica tem presente a discussão de um fundamento arquitetônico: o 

movimento do corpo e sua relação com o espaço, cidade e arquitetura 

 A escola de Arquitetura e Design Bauhaus, fundada em 1919 na Alemanha, 

foi uma das maiores responsáveis por toda configuração do aprendizado da 

arquitetura e do design, no século XX. Os fundadores da Bauhaus estavam à 

procura de um meio onde fosse possível unir a criação artística às necessidades da 

população. Oscar Schlemmer (1888 - 1943), dançarino, pintor e professor da 

Bauhaus, também se aprofundou nas compreensões do processo de pensar o corpo 

e sua visualidade.  

 

3. Objetivos 

 Os objetivos dessa pesquisa consideram inicialmente o desejo de dar 

continuidade ao desenvolvimento da pesquisa sobre como observamos a presença 

do corpo no espaço arquitetônico patrimonial, que se iniciou em janeiro de 2017. 

Também inclui o estudo de metodologias presentes em pesquisas que abordem o 

corpo no espaço visando aplicar alguns ensaios de forma experimental, 

especialmente desenvolvidos no projeto de Conclusão de Curso de Arquitetura e 

Urbanismo. Além do levantamento das pesquisas e das metodologias realizadas 

pelos docentes e alunos do Centro Universitário SENAC. 

 



4. Metodologia 

A metodologia utilizada nesse projeto será de caráter documental, de cunho 

teórico e comparativo, com o intuito de explorar analogias no suporte iconográfico. 

Será desenvolvida a partir de diversas etapas que abrangem desde o levantamento 

de autores que abordam sobre o assunto até a organização de croquis e montagem 

de um material iconográfico. 

 

5. Desenvolvimento 

5.1 Corpo inventor de espaços1 

Em que medida os indivíduos reconhecem em estruturas diversas da 

paisagem situações receptivas ao corpo? O uso atribuído ao espaço estimula a 

permanência e/ou a passagem das pessoas. O corpo possui o poder de inventar e 

reinventar espaços com as diferentes maneiras de ocupação que especulam e 

inventam de maneira natural e muitas vezes até de forma inconsciente. O corpo se 

ajeita, se acomoda, se adapta e se conforma com a forma que é dada. O corpo 

possui o poder de transformar espaços, atribuindo novos usos para eles, de maneira 

na qual não foram pensados ou projetados.  

 

5.2 Paradoxo: Bauhaus x Pina 

Diferente dos espetáculos de Pina Bausch, estudados ao longo do processo, 

onde o corpo é o principal elemento da performance, o intuito do ballet Triádico era a 

desconstrução dos corpos por meio da construção dos figurinos com diferentes 

materialidades. O ballet propunha corpos em movimentos reais repercutindo no 

espaço, porém com limitações das formas geométricas que estavam atribuídas aos 

seus corpos. Observando os produtos das experiências com corpos, notamos que 

os  figurinos do ballet nada mais são do que revestimentos ao corpo humano com 

figuras geométricas que correspondem aos movimentos no espaço dos bailarinos.  

 

6. Resultados Preliminares 

6.1 Espaço, corpos e figurinos 

 O Ballet Triádico foge do plano cartesiano habitual e ortogonal, onde a pessoa 

está sempre à frente da função, e desenvolve a ideia de que a forma segue a função 

                                                 
1
 Título de artigo da orientadora da pesquisadora , a ser publicado em livro, ainda no prelo 



e, assim como a cadeira Red and Blue (desenvolvida pelo designer holândes Gerrit 

Rietveld em 1917), geometrifica os corpos e os figurinos. O corpo é visto e pensado 

como uma máquina indumentária de engenhocas. Os movimentos e as repetições 

são mecânicas e repetitivas e os materiais utilizados nos figurinos foram pensados 

da mesma maneira. Na figura 1 apresentamos um dos estudos desenvolvidos até o 

momento. 

Na teoria e na didática da Bauhaus, certamente 

predomina a tendência de geometrização das formas; 

todavia, não se trata de um cânone, como no Purismo 

francês. Poder-se-ia dizer que a forma geométrica é uma 

forma pré-padronizada. (ARGAN, 2006, p.271) 
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Figura 1. 
Estudo de geometrificação 

Bruna Perez (2018) 
Fonte: autoral  

 


