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RESUMO 

 

 

Este estudo monográfico aborda alguns aspectos da expressividade 

arteterapêutica, buscando investigar um olhar sobre o corpo e o movimento criativo. 

 Investiga também possibilidades de resgate do potencial corporal criativo na 

fase adulta, a fim de proporcionar maior compreensão e aceitação da própria 

subjetividade, buscando favorecer o autoconhecimento, o fortalecimento da 

identidade, o empoderamento e a autoestima. 

 

 

Palavras-chave: Corpo - arteterapia – movimento criativo – expressividade plástica – 

identidade. 
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ABSTRACT 

 

 

This work has consisted in developing an expressivity on Therapeutic art that 

sought to integrate a look at the body and the creative movement, making possible 

the rescue of the creative potential in the adult phase. In order to provide greater 

understanding and acceptance about your inner self, favoring your self-knowledge, 

strengthening, empowerment and self-esteem. 

 

 

 

 

Keywords: Body - art therapy - creative movement - plastic expressiveness - identity. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 
Imagem 1- Corpo 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 

Primeiro de tudo, é imprescindível destacar que esta história revelou-se uma 

trajetória de bênção. Nasci e cresci em uma pequena cidade de Minas Gerais e, 

para a minha surpresa, algo dentro de mim parecia maior que os limites territoriais 

que cercavam-me: a busca do meu verdadeiro “eu”. Foi esta busca que guiou meus 

passos e impulsionou-me a sair de Barbacena. Era vibrante a ideia de conhecer 

melhor a minha capacidade, evoluir o meu espírito e realizar tudo o que vinha 

sonhando! 

  Foi exatamente assim que cheguei ao Rio de Janeiro, vibrante! Recebi 

a oportunidade de estudar sobre o que eu era mais apaixonada, a dança. Logo, 

pude vivenciar cada passo da licenciatura de forma extremamente dedicada, passos 

que conduziram-me até à formatura e às primeiras experiências de trabalho. 

  É bem verdade que já lecionava no ramo, mas a emoção é outra 

quando desenvolvemos tamanha base de estudo. Neste momento, já era possível 

sustentar-me com as aulas de dança, através da minha arte, o que era um presente 

maravilhoso. 

  No entanto, sentia um vazio, uma tristeza, como se ainda faltasse algo. 

Continuei a caminhada confiante, não sei se faz parte dessa força que a juventude 
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nos dá, mas sentia que logo meu sonho andaria, e não temia andar. Passo a passo, 

fui permitindo-me arriscar e, assim, comecei a soltar mais o meu lado artista, 

praticando o que já gostava. Minha sorte estava prestes a mudar. 

  De repente, quase num susto, eu me vi iniciando aulas de oficina de 

arte para crianças, atividades que permitiam-me brincar com elas. Não imaginava 

quão doce estas aulas tornariam os meus dias. Foi então que descobri a Arteterapia! 

  Confesso que fiquei bem intrigada com essa palavra que me sondava. 

Era como se eu fosse tomada por uma força que instigava-me a continuar a 

pesquisar a área. Não demorou muito para eu perceber que aquele era justamente o 

mundo que eu procurava. Saber que através da Arte eu poderia motivar vidas em 

uma escala diferente de qualquer outra via, fez brilhar dentro de mim a estrela que 

eu tanto queria fazer brilhar. 

  Conheci o curso de arteterapia da Pomar e logo quis iniciar os estudos. 

Em poucos dias, lá estava ele, o momento mais aguardado: o início de tudo. Foi 

assim que mergulhei neste curso e apaixonei-me pelo mundo ''arteterapêutico'', que 

sem eu saber, fazia parte de mim há tempos. E é agora, exatamente neste ponto, 

que a minha estrela brilha.  
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INTRODUÇÃO 

 

 
Imagem 2 – Movimento sem vida 

 
Acervo da autora 

 

 

Encontrar e expressar a potência de vida por meio do corpo, desde o princípio 

do ser, pode ser algo libertador. Tal missão está ao alcance de todos e é para todos. 

Para isso, é necessário valorizar cada ciclo vital natural do ser humano, 

percorrendo-os e buscando a compreensão de si, e o despertar de uma nova fase. 

Como o corpo está em movimento constante, ele deve ser trabalhado não só em seu 

aspecto funcional, mas também criativo. 

A Arte serve como um canal para resgatar, despertar e fortalecer a confiança 

e a criatividade deste corpo. Na arteterapia, o movimento corporal pode ser 

trabalhado como expressividade, promovendo uma busca de transformação pessoal 

de modo a ajudar a enfrentar as diversidades e conflitos no dia a dia.  

Com a intenção de trabalhar o movimento criativo, o presente estudo consiste 

em resgatar o potencial do corpo. Verificar de que modo o movimento corporal 

criativo, vivenciado junto com a expressividade plástica durante o processo 

arteterapêutico, facilita o resgate da identidade e da autoestima. 

A questão de estudo é: De que modo o uso do movimento corporal criativo, 

vivenciado junto com a expressividade plástica em um grupo de adultos, no 

processo arteterapêutico pode propiciar o fortalecimento da identidade? 
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Para ampliar a compreensão deste objetivo, este trabalho vai desenvolver 

algumas reflexões e práticas sobre expressividade terapêutica criativa, buscando 

integrar um olhar ao corpo e ao movimento. Para que este corpo seja descoberto, 

reconhecido, acolhido e vivenciado, proporcionando um melhor entendimento de 

seus anseios, suas dificuldades e seus medos. 

A relevância deste trabalho dá-se à medida que permite um olhar para o 

movimento corporal como complemento ao processo arteterapêutico, o que poderá 

beneficiar grupos de várias idades. 

Esta pesquisa é baseada nos pressupostos de modelos bibliográficos de 

pesquisa e ilustrada por alguns relatos do trabalho em oficinas, aliando movimento 

criativo e estratégias arteterapêuticas, realizado com um grupo de adultos 

relacionados com o universo das Artes, de ambos os gêneros, com idade entre 32 a 

58 anos, desenvolvido em quatro encontros criativos vivenciais. 

A coleta de dados foi realizada observando o desempenho criativo global e as 

produções decorrentes das intervenções de Arteterapia e baseado em quatro 

categorias de observação. A monografia investiga o movimento criativo como um 

recurso complementar ao processo arteterapêutico, observando as transformações e 

evoluções dos participantes. O estudo traz como fio condutor teórico a abordagem 

Junguiana em Arteterapia aliada a pressuposto teórico de Laban.  

O primeiro capítulo trata do Sedentarismo na vida pós-moderna e suas 

influências limitadoras causadas no cotidiano dos indivíduos. 

No segundo capítulo, será apresentada uma breve abordagem pelos ciclos 

vitais referentes às diferentes cronologias, o conceito de Movimento Criativo, alguns 

de seus benefícios e aspectos metodológicos escolhidos para este estudo.  

O terceiro capítulo trata sobre Arteterapia com Abordagem Junguiana. Após 

um breve histórico, serão apresentados conceitos básicos a este estudo e alguns 

aspectos das modalidades expressivas mais utilizadas, além das conexões entre 

movimento em Arteterapia. 

No quarto capítulo, serão apresentados relatos da casuística buscando validar 

a hipótese inicial. 

E, para finalizar, serão trazidas as Conclusões e as Recomendações. 
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CAPÍTULO I 

 

SEDENTARISMO E A VIDA PÓS-MODERNA 

 

 

Imagem 3- Evolução 

 
Disponível em: http://profmargi.blogspot.com.br/2010/05/qualidade-de-vida-e-saude.html 

 

Trata-se do problema da educação em seu sentido verdadeiro 
e pleno. O mundo moderno não pode aumentar, impunimente, 
as opressões que esmagam a casca flexível do homem sem, a 
mesmo tempo, nele desenvolver certa vontade, certa energia 
de ser e de afirmar-se, certa têmpera... 

 

                                                                            René Huygue 

 

 

É imprescindível comentar sobre o comportamento humano induzido por 

hábitos da vida moderna. Devido à pressão da sociedade e da tecnologia que vem 

tensionando as ações produtivas, o indivíduo tem se desestruturado 

emocionalmente. Tal processo desorganiza o ser em sua estrutura psíquica. 

Potencializar a dinâmica corporal pode promover o equilíbrio psíquico do indivíduo, 

reorganizando sua personalidade, fortalecendo qualidades e o crescimento pessoal. 

Os autores Falchetti e Di Lascio descrevem este processo:  

 

A Revolução Industrial tornou as organizações maiores e mais complexas, 
trazendo consigo avanço tecnológico e uma visão focada para a 
lucratividade e produtividade, onde homens já não se identificam com o 

http://profmargi.blogspot.com.br/2010/05/qualidade-de-vida-e-saude.html


18 

 

 

 

produto de seu trabalho. Cada vez mais percebemos em nossos lares e 
local de trabalho, as amarras da tecnologia bitolando fortemente o ser 
humano, individualizando-o, dificultando seu contato e relacionamento com 
os demais, mutilando indiretamente a criatividade, a imaginação, a 
percepção e a espontaneidade. Uma grande parte de nossas vidas é gasta 
nos domínios da conformidade; estamos sujeitos à considerável 
manipulação e ajustamento, e é bem possível que muitas das escolhas que 
nos estão abertas, são mais aparentes do que reais. O homem vai deixando 
de lado sua capacidade criadora para tornar-se a “engrenagem de uma 
máquina”. A experiência do homem urbano, metropolizado, funde-se com a 
tecnologia moderna. Mudanças na estrutura urbana, na arquitetura, nos 
meios de comunicação e no transporte de uma sociedade midiática 
correspondem à nova estrutura da vida. (FALCHETTI e DI LASCIO, 2003, p. 
1). 

 

Imagem 4 - Metropolitana 

 
Disponível em: http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/outubro/mobilidade-urbana-e-saude-

sao-os-grandes-desafios?tag=cidades-sustentaveis  

 

Em meio a um turbilhão de informações que são bombardeadas todos os dias 

por todas as plataformas de comunicação – sejam elas redes sociais ou outros 

veículos de comunicação – está o ser humano contemporâneo. O texto acima traz à 

luz a influência da automatização na mutilação da subjetividade e criatividade do 

individuo que não estabelece relação entre seu esforço e resultado final. Tal fator, 

proveniente da relação industrial, afeta diretamente a motivação da pessoa comum 

para o trabalho, em concomitância com sua vida particular. Mas não é somente na 

área de produção industrial que existe esta problematização. Chamamos, então, a 

atenção para a perspectiva da pós-modernidade, lançando um olhar sobre a 

contemporaneidade. Conforme ressalta Esperandio: 

 

[...] são três dimensões que se encontram constantemente implicadas e que 
são históricas: o saber, o poder e o si (Deleuze, 1998, p.121). Em outras 
palavras, partimos do pressuposto de que a noção de pós-modernidade 

http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/outubro/mobilidade-urbana-e-saude-sao-os-grandes-desafios?tag=cidades-sustentaveis
http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/outubro/mobilidade-urbana-e-saude-sao-os-grandes-desafios?tag=cidades-sustentaveis
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emerge da composição das relações de saber, de poder e de subjetivação, 
que se configuram no tempo e no espaço. (ESPERANDIO, 2007, p.12). 
 

As relações de saber, de poder e de subjetivação são desconstruídas e 

reconstruídas inúmeras vezes ao longo dos anos.  

 
Não era assim no início do Século XX. As sociedades foram 
individualizadas. Em vez de se pensar em termos de a qual comunidade se 
pertence, a qual nação se pertence, a qual movimento politico se pertence, 
etc., tendemos a redefinir o significado da vida, o propósito da vida, a 
felicidade na vida, para o que está acontecendo com uma própria pessoa, 
as questões de identidade, que tem um papel tremendamente importante, 
hoje, no mundo. Você tem que criar a sua própria identidade. “Você não a 
herda”. (BAUMAN. Disponível em: https://www.youtube.com/watch 
?v=sMaWuh6nw3g. Acessado: 27/01/2017). 
 

Zigman Bauman, em O mal estar da pós-modernidade (1998), traz 

inúmeras reflexões sobre a ansiedade em que o ser humano é submetido em meio a 

esta velocidade de construção e desconstrução de identidade, ideais, conceitos e 

subjetividade. O tempo em que o ser humano é capaz de focar em um assunto ou 

atividade é cada vez menor. Voltando aos autores já citados Falchetti e Di Lascio 

que complementam estas informações. 

 
A modernização e tecnologia entrelaçam os homens uns com os outros. As 
informações despencam sobre nós, instantaneamente e continuadamente. 
Tão pronto se adquire um novo conhecimento, este é rapidamente 
substituído por informação ainda mais recente. Nesse mundo, eletricamente 
configurado, forçou-nos a abandonar o hábito de dados classificados para 
usar o sistema de identificação de padrões. (FALCHETTI e DI LASCIO, 
2003, p. 5). 
 

No início do século XXI, observa-se as tecnologias viabilizarem um 

esvaziamento da subjetividade. O que era particular torna-se público em um clique, 

e muitas ilusões surgiriam por conta da facilidade de expor opiniões e bandeiras 

fictícias. Em outras palavras, um verdadeiro fenômeno social abriu as portas deste 

século. De acordo com Falchetti e Di Lascio (2003, p. 5) “À medida que novas 

tecnologias entram em uso, as pessoas ficam cada vez menos convencidas da 

importância da auto-expressão”. 

Outro ponto de vista é que esta janela para o mundo, quando usada para 

crescimento pessoal, demonstra ser uma ferramenta incrível que permite a 

identificação com outros indivíduos de interesse similar, fortalecendo a 

expressividade, ao invés de enfraquecê-la.  

Porém, ao mesmo tempo em que se tem na Internet um banco de dados 

riquíssimo onde consegue-se procurar mais sobre si mesmo e experimentar novas 

https://www.youtube.com/watch%20?v=sMaWuh6nw3g
https://www.youtube.com/watch%20?v=sMaWuh6nw3g
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situações na busca do autoconhecimento, enfrenta-se um excesso de informação 

que pode paralisar.  

 

Imagem 5 – Redes sociais 

 
Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-

eltoocg93fo/T2wPZpWEO8I/AAAAAAAAADU/MaMMPC6xKLg/s1600/image.bmp 

 

As redes sociais, prioritariamente, provocaram mudanças no foro da 

intimidade. Por volta da década de 80, uma informação referente à vida sexual do 

ser humano comum não era exposta além do círculo de amigos, salvo exceção 

religiosa. No entanto, a partir do momento em que uma informação de característica 

íntima passa a ser veiculada pelas redes sociais, outro cenário social é criado. A 

costura da sociedade toma outra forma, sendo necessário muito cuidado para não 

caminhar para a banalização da esfera pessoal.  

 

Imagem 6 - O tempo 

 
Disponível em: http://euniverso.net.br/fases-da-vida-humana-segundo-erikson/ 

http://euniverso.net.br/fases-da-vida-humana-segundo-erikson/
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Dentro da perspectiva de pós-modernidade que trata-se aqui, pode-se 

observar que a ação de desconstruir ganha destaque tão grande quanto a 

construção; seja esta de identidade ou de percepção da própria subjetividade, 

mediante o processo de fragmentação da vida humana, desencadeado no século 

XX. Tudo isso gera um esgotamento por parte do indivíduo comum que, mesmo em 

seu tempo livre, tem dificuldade de realizar desde tarefas rotineiras às atividades 

que sejam parte de sua própria subjetividade. No meio desta lista, encontramos 

atividades corporais ligadas ao bem-estar. Segundo Di Lascio (2003): 

 
O Psicólogo do Trabalho e Organizacional vêm se preocupando com estas 
questões, pois o volume de pessoas com estresse ou outros problemas 
como depressão, causados por essa pressão contínua e excessiva, está 
aumentando assustadoramente. Na psicologia encontram-se muitas 
informações, técnicas e instrumentos que podem melhorar as relações e o 
ambiente de trabalho do indivíduo, seja em seu relacionamento interpessoal 
ou nas atividades de grupos de trabalho, pois acreditamos e queremos que 
o indivíduo venha a ser mais produtivo, mas de forma natural e criativa. (DI 
LASCIO apud DI LASCIO e FALCHETTI, 2003, p.5). 
 

Como vimos, a comunicação está diretamente ligada à construção da 

subjetividade. Mas existem outras áreas igualmente importantes, como as relações 

de trabalho e a educação, que trazem um olhar sobre o empoderamento de si. A 

Educação tem sofrido com a dificuldade de concentração dos alunos, pois estão 

acelerados como nunca. De acordo com Falchetti e Di Lascio (2003), o ser humano 

moderno tem a sensação constante de sempre estar sendo ultrapassado, e sempre 

perdendo algo. Essa incompletude faz crescer a necessidade de renovar 

conhecimentos, valores, pontos de vista e corpos. Estes fatos desdobram-se nos 

fatos alertados por Berge: 

 

Perdemos também o sentido da organização temporal, do desenrolar 
rítmico das atividades cotidianas, da alternância que aí poderia ser 
introduzida de acordo com sua intensidade, sua duração, e as faculdades 
às quais elas apelam [...]. (BERGE, 1988, p. 23) 
 

Quando fala-se sobre o tempo que corre, o corpo que limita-se, a revolução 

tecnológica e o urbanismo, observa-se uma recente e perigosa combinação que tem 

provocado mudanças no estilo de vida das pessoas, tendo consequências negativas 

para a saúde.  

O corpo na sociedade que está estabelecida não tem sido olhado, ou tem sido 

esquecido, ou os cuidados têm sido adiados em prol de outras prioridades: trabalho, 

o pagamento de contas, ou a mandatória falta de tempo. 
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Imagem 7 - O tempo corre 

 
Disponível em: http://medicinadavida.com.br/wordpress/?cat=8&paged=4 

 

Há uma tendência das pessoas movimentarem-se menos e ficarem cada vez 

mais sentadas. Este comportamento que tem deixado as pessoas inativas, fazendo 

pouco esforço físico ou nenhum tipo de realização de atividade física é conhecido 

como Sedentarismo. Segundo Neto (2017): 

 

Na verdade trata-se de um comportamento induzido por hábitos decorrentes 
dos confortos da vida moderna. Com a evolução da tecnologia e 
a tendência cada vez maior de substituição das atividades ocupacionais que 
demandam gasto energético por facilidades automatizadas, o ser humano 
adota cada vez mais a lei do menos esforço reduzindo assim o 
consumo energético do seu corpo. 

 

O sedentarismo é um problema de saúde pública e o seu combate pode 

diminuir a incidência de doenças e mortes prematuras. De acordo com Mielke 

(2013), neste contexto, devido à emergente relação entre ausência de movimento da 

musculatura esquelética e as suas consequências para a saúde, as pesquisas sobre 

comportamento sedentário têm se multiplicado nos últimos anos. A ABCMED (2015) 

define como Sedentarismo: 

 

Chama-se sedentarismo à falta, ausência ou diminuição de atividades 
físicas, o que faz com que uma pessoa tenha um gasto calórico reduzido. 
Indivíduos com este hábito são ditos sedentários ou com hábitos 
sedentários. Objetivamente, considera-se sedentária a pessoa que gasta 
menos de 2.200 calorias por semana. O sedentarismo é mais perigoso para 
a saúde do que a obesidade. Essa atitude, além de dever-se a um estilo de 
vida, é muito incentivada pela comodidade das novas descobertas e 
tecnologias, dotando a vida moderna de facilidades. De tal forma, 
o sedentarismo é um problema de saúde pública e o combate a ele pode 
diminuir nacionalmente a incidência de doenças e mortes prematuras. 

http://medicinadavida.com.br/wordpress/?cat=8&paged=4
http://www.abc.med.br/p/obesidade/235900/obesidade+conheca+mais+esta+condicao.htm
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A vida sedentária causa uma regressão funcional no aparelho locomotor e 

nos demais órgãos e sistemas que seriam solicitados durante a prática de uma 

atividade física, o que leva à discussão sobre mobilidade e fluidez no mundo 

contemporâneo. São muitas as consequências causadas pelo sedentarismo, como: 

 

Se o indivíduo passa a utilizar muito um determinado órgão, ele se 
desenvolve, tornando-se maior, mais forte e mais sensível. Por outro lado, 
se o indivíduo deixar de utilizá-lo, ele sofre atrofia. Aplicando-se isso ao 
tema do sedentarismo pode-se dizer que ele faz minguar as estruturas e 
funções orgânicas enquanto o contrário, as atividades físicas, as fortalece e 
expande. Assim, é de se esperar que as pessoas sedentárias 
apresentarão atrofias orgânicas e deficiências funcionais em relação às 
pessoas não sedentárias. 

Tudo isso pode ser causa de várias doenças, como, por exemplo, 
a diabetes mellitus, a obesidade, o aumento do colesterol, o infarto do 
miocárdio, além de dificultar a recuperação de muitas outras. Além disso, 
o sedentarismo pode acelerar o envelhecimento e, direta ou indiretamente, 
pode mesmo ser causa de morte súbita. (ABCMED, 2015) 

 
Imagem 8 – Inativo 

 
Disponíve em: http://3.bp.blogspot.com/-

SPhCx4R41II/VSQJZsiih6I/AAAAAAAABDE/u_LrPV2rNoE/s1600/download%2B(2).jpg 

 

Outros fatores acarretam danos à saúde, e podem influenciar o 

comportamento sedentário representando complicações no estilo de vida moderno, 

incluindo-se o tabagismo, a alimentação inadequada, o consumo excessivo de álcool 

e o estresse emocional. Além destes fatores citados, Berge destaca outras variáveis 

adversas à saúde: 

 

Não temos mais consciência de nosso corpo. De tanto serem condenados à 
imobilidade num espaço restrito, os membros, os músculos perdem o gosto 
pelo movimento, tornam-se desajeitados, não ajudam a mente a descansar, 
o que muitas vezes leva as pessoas a descarregarem, pela agressividade, a 
energia que não encontrou via de expressão (é a porta aberta aos acidentes 
de todo tipo, a começar pelos de trânsito). (BERGE, 1988, p. 24) 

 

http://www.abc.med.br/p/diabetes-mellitus/22360/diabetes+mellitus.htm
http://www.abc.med.br/p/obesidade/235900/obesidade+conheca+mais+esta+condicao.htm
http://www.abc.med.br/p/colesterol/22145/colesterol+alto.htm
http://www.abc.med.br/p/sinais.-sintomas-e-doencas/22385/infarto+do+miocardio.htm
http://www.abc.med.br/p/sinais.-sintomas-e-doencas/22385/infarto+do+miocardio.htm
http://www.abc.med.br/p/752977/voce+sabe+o+que+e+morte+subita.htm
http://3.bp.blogspot.com/-SPhCx4R41II/VSQJZsiih6I/AAAAAAAABDE/u_LrPV2rNoE/s1600/download%2B(2).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-SPhCx4R41II/VSQJZsiih6I/AAAAAAAABDE/u_LrPV2rNoE/s1600/download%2B(2).jpg
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“Boa parte das pessoas só se preocupam em melhorar ou manter a saúde 

quando os sintomas de doenças são evidentes.” (NAHAS apud RÔAS e REIS, 2012, 

p.1). As pessoas têm trabalhado muito, já a proporcionalidade do retorno de seus 

esforços é questionável. Desgastadas física e mentalmente, não se abrem para 

possibilidades de cuidados com o corpo. Falta estímulo para tais atividades. Isto faz 

com que haja maior aderência de movimentos de massa, com exercícios físicos 

hegemônicos em um espaço fechado. Reproduzindo um modelo voltado para o 

físico sem qualquer ligação com o todo, muitas vezes, ligado mais à estética do que 

a saúde. 

Segundo trabalhos científicos recentes, praticar atividades físicas por 

um período mínimo de 30 minutos diariamente, contínuos ou acumulados, é a dose 

suficiente para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida (NETO, 2017). 

Como já foi dito, muitos optam por praticar exercícios repetitivos, que não tem 

muito a ver com sua subjetividade, mas estão dentro de um padrão estabelecido de 

construção, ou melhor, reconstrução de toda massa corporal. Somado a isso, as 

redes sociais trabalham fortemente como lobistas deste modo de viver. Não seria 

errado utilizar a musculação, por exemplo, para reorganização física do corpo. É 

uma opção viável para a correria do dia-a-dia.  

Decidir, no entanto, desenvolver um olhar sobre a prática de exercícios físicos 

aliados à subjetividade, não se trata apenas de exercícios voltados para o extremo 

físico, mas algo mais completo, que engloba a psique humana e a particularidade de 

cada indivíduo. Neste sentido, as expressividades plásticas aliadas à Arteterapia 

conseguem dialogar com os sentimentos mais profundos de cada um, através de um 

facilitador consciente, e leva-os a transgredir os seus limites tanto corpóreos quanto 

o olhar sobre si. 

Há, também, alternativas cotidianas para combater o sedentarismo que, na 

maioria das vezes, passam despercebidas, porém estão ao alcance de todos. Subir 

os andares de um prédio pela escada, dispensar o interfone e controle remoto, 

estacionar o automóvel num local mais distante são algumas das alternativas para 

iniciar uma positiva mudança de hábito.  

Mudanças no estilo de vida podem promover maiores benefícios para a 

saúde. A busca por atividades físicas que combinam mais com a subjetividade de 

cada um, ou pequenas medidas que possibilitem o mover-se podem deixar no 
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passado a vida sedentária. Ações como andar, correr, pedalar, nadar, fazer 

ginástica, jogar bola, dançar são exemplos de atividades a serem adotadas pelo 

bem-estar. 

Por outro lado, as atividades físicas ajudam a controlar o peso corporal e 
a diminuir a pressão sanguínea, reduzem o risco de desenvolver 
a hipertensão arterial, diminuem o risco de desenvolver doenças cardíacas 
e a diabetes, ajudam a manter saudáveis os 
ossos, músculos e articulações e a prevenir e diminuir a obesidade. 
(ABCMED, 2015) 

 

Integrar o olhar ao corpo e ao movimento construído é uma atitude essencial 

dentro do contexto de busca da melhoria na qualidade de vida. As reflexões, neste 

contexto, contribuem para que este corpo seja descoberto, reconhecido, acolhido e 

vivenciado, proporcionando um melhor entendimento de seus anseios, suas 

dificuldades e seus medos. 

A pesquisa em si não propõe uma tarefa fácil, pois não há o costume ao “ser 

criativo”. O Ocidente capitalista, como já foi enfatizado, trabalha com a linha de 

produção. Trabalha com a ideia da abundância mesmo na era da escassez. Sabe-se 

que seria necessária mais de uma Terra para aguentar tamanha exploração sem 

compensação sequer razoável. Com o corpo acontece o mesmo, talvez sejam 

necessários novos corpos ou partes deles para suportarem tantos hábitos nocivos 

desenvolvidos a partir do desligamento do homem da natureza e sua natural 

movimentação. 

 

Imagem 9 – Movimento natural 

 
Disponível em: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/58/35/7d/58357d92b0d3c7eaf8110242d9ea2880.jpg 

http://www.abc.med.br/p/obesidade/372460/calculo+do+imc+ou+indice+de+massa+corporal+como+esta+o+seu+peso.htm
http://www.abc.med.br/p/como+prevenir+a+hipertensao+arteria-22820.html
http://www.abc.med.br/p/hipertensao-arterial/22140/hipertensao+arterial.htm
http://www.abc.med.br/p/diabetes-mellitus/22360/diabetes+mellitus.htm
http://www.abc.med.br/p/obesidade/235900/obesidade+conheca+mais+esta+condicao.htm
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/58/35/7d/58357d92b0d3c7eaf8110242d9ea2880.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/58/35/7d/58357d92b0d3c7eaf8110242d9ea2880.jpg
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Quem nunca ouviu uma brincadeira sobre dor nas articulações? Alguém 

pedindo um ombro, joelho ou até mesmo uma coluna nova? Pois bem, há grande 

chance de evitar problemas ou amenizá-los concedendo mais importância para o 

que o corpo pede. É preciso prudência. Um maior cuidado com os recursos naturais 

não renováveis. Calma na alma. Não é fácil, mas pode ser mais simples do que 

imagina-se. 

Mesmo em meio a toda esta pressão trazida com o fenômeno da pós-

modernidade, é necessário parar, refletir e entender qual o ritmo próprio de cada um 

e a partir daí, recriar-se.  
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CAPÍTULO II 

 

CICLOS DA VIDA E MOVIMENTO 

 

 
Imagem 10 - Ciclos da vida 

 
Disponível em: http://www.jrmcoaching.com.br/blog/a-teoria-dos-setenios-os-ciclos-da-vida/# 

 

Desde a idade de dois anos, somos adestrados para manter toda 
nossa musculatura de modo a conseguir a postura de uma caneta. 
Criança comportada é criança imóvel. O rei da natureza viva e em 
movimento só tem direito a um comportamento de estropiado. O 
grande jogo global do homem está proibido. Somos seres 
empobrecidos gestualmente por nosso grafismo. Há algum tempo, 
tentamos disfarçar esse empalhamento geral por uma ginástica 
muscular e estética, de movimentos vazios e inexpressivos. Nestas 
provas de força ou de graça(?), onde está a grande Expressão Lógica 
do Ântropo? 

                                                                                        Jousse  

                                                               L’Anthropologie du geste 

 

 

Durante o processo de desenvolvimento da vida humana, são incorporados 

padrões sociais, repetitivas normas de disciplina, repetição de gestos e experiências 

passadas pela própria história deste corpo. O corpo é um importante meio para 

expressar os sentimentos, através da fala, de gestos e de todo o vocabulário de 

movimentos cotidianos que influenciam no corpo do indivíduo. 

No início da vida, observa-se que o bebê alcança o entendimento de suas 

necessidades através de um diálogo corporal, já que a comunicação verbal ainda 

http://www.jrmcoaching.com.br/blog/a-teoria-dos-setenios-os-ciclos-da-vida/
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está em processo de aprendizagem. Pode-se perceber, então, o movimento sendo 

utilizado como um meio de comunicação.  

Na infância, a estrutura do conhecimento de mundo acontece essencialmente 

pela experiência corporal e as habilidades corporais são obtidas da maneira 

orgânica. 

 

Uma criança pequena nos surpreende sempre por sua delicadeza, seu 
olhar, flexibilidade, transformações constantes, sua possibilidade de 
expressar profundamente seus desejos e suas emoções e sua capacidade 
de ser direta em suas intenções. Em nossa sociedade somente as crianças 
e os “loucos” têm direito de se mover de uma forma convencional. Crianças 
pequenas raramente caminham, são engraçadas (cheias de graça) por isso, 
substituem frequentemente o caminhar por pulos, corridas e danças 
estranhas e adoram se atirar ao chão: bebês ao ouvirem música, balançam 
e se sacodem. Todos estes pequenos seres têm grande prazer em se 
mover. (ROBIM, 2004, p. 32) 

 

A criança precisa de liberdade para se expressar, adquirindo com isso a 

autonomia de seus movimentos, criando caminhos para as novas expressões, 

ampliando sua relação com o mundo e consigo mesmas. São protagonistas do seu 

próprio desenvolvimento.  

Segundo Berge (1988), por imposições desumanas que a sociedade 

atravessa, desde a infância, há uma obrigação forçada de adaptação tanto física 

quanto psíquica. Ter um corpo subutilizado, que movimenta-se desajeitadamente em 

uma mente capacitada e ágil, pode ser uma regressão difícil na idade adulta. Por 

isso é tão importante dar hábitos sadios às crianças a fim de poupar-lhes danos à 

saúde futuramente. Como descreve abaixo Berge: 

 

A civilização tecnológica de nosso século é responsável por uma boa parte 
desta “inapetência” de movimento. O “instrumento corporal” está 
profundamente desafinado. É necessário, pois, restabelecer uma harmonia 
de base, porque praticar a dança, a expressão corporal ou o esporte, sem 
preparo prévio, é um erro que acabará por custar muito caro. O fracasso 
diante do sonho vislumbrado termina em decepção e o interesse cai. 
Psicologicamente, isso traz pesadas repercussões: quanta timidez e 
inibição se cristalizam a partir de uma falta de jeito gestual que poderia ter 
sido passageira; o ambiente reforça-as e, frequentemente, torna a situação 
dramática. (BERGE, 1988, p. 13) 

 

Para a criança, o movimento é uma forma de expressão e comunicação 

através dos gestos de todo o corpo. A motricidade na criança tem a função de 

expressar suas necessidades e desejos, expressada através das brincadeiras. 

 

Simplesmente mandar fazer movimentos confinados ao corpo é um 
impasse. Mas partir do corpo para chegar a uma tomada de consciência 
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mais ampla é um procedimento muito mais enriquecedor, e que, hoje em 
dia, se torna urgente. 

Para nos convencermos, basta observar a maneira como vivem atualmente 
crianças, adolescentes, adultos. Desde a mais tenra infância, são 
submetidos a uma profusão de informações audiovisuais que 
absolutamente não fazem apelo a nenhum esforço físico (a maior parte do 
tempo estão sentados) mas que, ao contrário, estimulam uma curiosidade 
intelectual polivalente e ávida. (BERGE, 1988, p. 30) 

 

De acordo com Falk (2004), a atividade autônoma, escolhida pela criança – 

atividade originada de seu próprio desejo – é uma necessidade fundamental do ser 

humano desde seu nascimento.  

Há o hábito de moldar o comportamento das crianças, de acordo com os 

moldes já mecanizados, do adulto. Estes movimentos mecânicos acabam por 

ocasionar na criança uma passividade, desvalorizando o potencial de descobertas e 

desafios.  

 

Imagem 11 - Crianças 

 
Disponível em: http://youwannalearnportuguese.blogspot.com.br/2015/07/fases-da-vida-stages-of-

life.html 

 

Conforme Freire (1977), a educação torna-se mais verdadeira à medida que 

estimula a expressividade dos seres humanos. 

As crianças crescem rápido, não tem jeito, é o ciclo da vida, elas necessitam 

naturalmente de autonomia. Quando chegam à adolescência, vão construindo sua 

personalidade, sua persona, buscando liberdade e independência. À medida que o 

corpo vai se retocando, os adolescentes necessitam estabelecer responsabilidades 

e comprometimento. Durante esta fase de crescimento, várias crises transformam a 

vida do adolescente, como as afetivas, as sociais e as financeiras.  

http://youwannalearnportuguese.blogspot.com.br/2015/07/fases-da-vida-stages-of-life.html
http://youwannalearnportuguese.blogspot.com.br/2015/07/fases-da-vida-stages-of-life.html
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Este movimento permite a expansão do crescimento do indivíduo, o olhar pra 

si mesmo e a importância de sua estrutura física bem como o reconhecimento das 

crises. Como destaca Robim: 

 
Necessitamos de uma educação e de uma cultura que reconheçam, 
permitam e aceitem as crises de crescimento em qualquer época ou fases 
da vida, entendendo-as para além da conhecida e tão debatida crise dos 
adolescentes, e oferecendo a qualquer idade oportunidades de “passagens 
de crescimento”. Essa permissão/educação poderá fazer com que o sempre 
associado sofrimento que as acompanha deixe de ser necessário ou possa, 
no pior dos casos, ser o mais breve possível. (ROBIM, 2004, p.36) 
 

Os jovens são a expressão da vitalidade, seus corpos estão no ápice do 

movimento e em extrema atividade.  De acordo com Robim (2004) os jovens estão 

no apogeu da sua vitalidade, necessitam expandir-se através dos seus movimentos 

e por isso nesta fase a relação sexual ganha maior expressividade assim como 

também os encontros sociais, no qual saem para dançar e conversar. 

 
Imagem 12 - Adolescência e seus ciclos 

 
Disponível em: http://www.anjodeluz.net/pulando.jpg 

 

Adultos envergonham-se de suas manifestações mais espontâneas, tanto as 

corporais, quanto as verbais e afetivas. Deixa-se o corpo enrijecido e impermeável, 

perde-se a flexibilidade, a mobilidade, o impulso das ações e tornam-se cada vez 

mais sérios e rígidos consigo, e com todos ao seu redor. Vivendo impregnados por 

uma cultura de maus hábitos corporais, conforme descreve Robim: “Crescemos, 

ficamos fisicamente grandes, e vamos literalmente perdendo a graça, ficamos 

ridículos e duros, e passamos a achar que ir ao chão é coisa feia, e sobretudo 

humilhante.” (2004, p. 32). 
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Segundo o mesmo autor (2004, p.32), “Toda nossa brincadeira corporal 

adulta (fantasiar, tocar, rolar juntos) fica restrita quase sempre às relações sexuais – 

o único playground que nos resta são muitas vezes os prazeres da cama [...]”. 

 

Imagem 13 - Adulto e seus ciclos 

 
Disponível em: http://1wallpaper.net/pt/people-silhouette-motion-blur-internet-technology-

wallpaper.html#.WBofzNUrLIU 

 
Cada indivíduo passa por diferentes abordagens em relação ao seu próprio 

corpo, podendo em muitos momentos deixa-lo “desafinar”. Assim nesta pesquisa 

cabe a questão: Por que chegam a “desafinar” seus corpos? 

 
- Principalmente pela inércia, e por falta de movimento, que acarreta rigidez 
e abatimento. Este abatimento é causa de crispações na altura da nuca e 
dos ombros. O comando neuromuscular central permanecendo frouxo, os 
movimentos são anárquicos na periferia porque não recebem ordens 
diferenciadas e precisas. 
- mas também por uma moleza no tronco, por vezes de origem psicológica, 
mas decorrendo igualmente de atitudes erradas (hábito de apoiar-se em 
encostos de cadeiras, de mesas, de sentar-se em má posição). Cedemos à 
gravidade sem medir as consequências da degradação psicofísica: 
respiração, digestão, circulação, ossatura, temperamento, é todo o indivíduo 
que sofre. O instrumento corporal, “tocando então desafinado”, produz 
dissonâncias em qualquer atividade. Sentimo-nos pouco à vontade. 
O que se esquece é que esta reação em cadeia pode também fazer-se no 
sentido inverso, e que, de fato, é possível reencontrar uma retificação 
harmoniosa da arquitetura corporal se nos tornarmos capazes, por uma 
espécie de escuta interior atenta, de sentir e localizar esses bloqueios. E é o 
indispensável relaxamento que nos prepara para esta escuta.  
A partir daí, passaremos aos exercícios fundamentais para pôr no lugar a 
bacia, o tronco, a cabeça e os membros, descobrindo a economia do tônus 
muscular para que a “afinação” fique correta. De início, isto se fará 
lentamente, e, no fim, instalar-se-á espontaneamente em movimentos cada 
vez mais dinâmicos. (BERGE, 1988, p. 48) 
 

Percebe-se que durante os ciclos da vida - na infância, adolescência e na 

fase adulta - o corpo em movimento acompanha expressivamente o ser humano, 

permitindo um olhar crescente. 

http://1wallpaper.net/pt/people-silhouette-motion-blur-internet-technology-wallpaper.html#.WBofzNUrLIU
http://1wallpaper.net/pt/people-silhouette-motion-blur-internet-technology-wallpaper.html#.WBofzNUrLIU
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2.1 CONCEITO DE MOVIMENTO CRIATIVO E SEUS ASPECTOS TERAPÊUTICOS  

 

 

Imagem 14 - Corpo em movimento 

 
Disponível em: http://nezartdesign.tumblr.com/post/17598675085/isadora-duncan  

 

O que me interessa não é como as 
pessoas se movem, mas sim o que 
as move.  

 
                                        Pina Bausch 

 

 

O “movimentar-se” é uma alternativa para amplificar a linguagem corporal e 

proporcionar novas possibilidades para o conhecimento de si. Neste estudo, aborda-

se o movimento criativo como aquele movimento sem uma função definida, no caso, 

quando o indivíduo está livre corporalmente. Em liberdade, ele é vivenciado, sentido 

e descoberto, sem a dualidade do certo e errado. 

A partir da exploração dos movimentos, novas expressões e convivências são 

criadas, o que pode ampliar a relação com o mundo e consigo próprio. Neste 

contexto, os indivíduos podem tornar-se protagonistas do seu próprio 

desenvolvimento.  

O movimento criativo consiste em dar ferramentas ao indivíduo que busca 

direta, ou indiretamente, sua essência. Conscientizando-o, levando-o ao 

http://nezartdesign.tumblr.com/post/17598675085/isadora-duncan%20acesso%20em%2001/11/2016%20às%2010:46
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reconhecimento de si, integrando-o e possibilitando o resgate do seu potencial, 

favorecendo sua autoestima, seu poder pessoal, seu autoconhecimento e seu 

empoderamento. 

A proposta do movimento como transformador de funções psíquicas não é 

nova, há vários entendimentos e métodos de cuidados corporais, entre eles, 

conhecidos como movimento expressivo, movimento espontâneo, movimento livre, 

movimento autêntico, consciência corporal, atitude desperta e expressividade 

corporal, tal como descrito por Berge: 

 
O movimento espontâneo nascerá quando o corpo tomar consciência da 
pele, dos músculos, das articulações, da respiração, quando o ouvido 
perceber os sons, quando o olhar souber ver no outro a graça viva do gesto. 
Para chegar a este desbloqueio, vários meios estão à nossa disposição: 
relaxamento, jogos ritmados, imagens simbólicas e estimulantes.  (BERGE, 
1988, p. 29) 
 

A situação que assola a humanidade hoje, vivida por crises, decepções e 

estresse, levam à reflexão e à questão: O que faz um indivíduo perceber e vivenciar 

seu movimento? 

Trabalhar com o movimento pressupõe propor mudanças no corpo e gesto, 

não havendo necessidade de afastar-se do que é vivenciado no cotidiano, pelo 

contrário, pode ser uma forma de harmonizar movimento para criar um novo 

caminho de crescimento e conhecimento. De acordo com Robim (2004), deve-se 

pensar o movimento como aspecto terapêutico, pois leva ao indivíduo novas 

maneiras de relacionar-se com a vida, além de dar ao corpo um estado vivo e 

integrado, beneficiando os aspectos mentais e físicos. Trata-se de uma abordagem 

complexa e ampla conforme ensina Robim: 

 
É um trabalho que envolve educação, aspectos terapêuticos, arte, saúde e 
espiritualidade. É educacional, pois propõe o aprendizado de um novo olhar 
e uma nova postura; é terapêutico, pois leva ao conhecimento de nós 
mesmos, abrindo novas possibilidades de relacionar-nos com o mundo e 
conosco. É arte, já que nos leva à possibilidade de nos liberarmos de 
nossas mecanicidades e repetições, a termos atitudes criativas e ações 
criadoras, permitindo o encontro com o artista que temos em nós. É saúde, 
pois recobrar o aspecto humano criador é uma das formas máximas de 
cura. Finalmente, entendendo saúde como a conexão com a inteireza, a 
presença e a consciência de perceber ao Todo, é, em última instância, um 
trabalho espiritual. (ROBIM, 2004, p. 14) 
 

Apesar da “tensão” restringir um novo conhecer, ela pode ser o passaporte 

para a permissão de o corpo expressar-se. “Tensão é condição necessária e 

fundamental para a presença de Vida.” (ROBIM, 2004, p.18). 
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De acordo com este autor, depois de estar consciente e em contato com as 

“tensões” existentes no corpo, o primeiro movimento é cuidar da integridade física. 

Passar pelo processo de interação com o corpo é perceber que há movimentos 

perceptíveis e imperceptíveis. Conforme a descrição de Robim: 

 

O mundo e nossas células estão num constante e desenfreado movimento. 
Ainda que deitados sob as cobertas, dormindo, estamos girando e nos 
deslocando no espaço a velocidades espantosas, além de estarmos 
realizando um número infinito de reações químicas e formidáveis 
movimentos em nosso interior físico a cada fração de segundo. (ROBIM, 
2004, p.20). 

 

O movimento é um aliado para sair do conforto, da inércia, da estabilidade, é 

um recriador. Representa estar vivo, presente, compreendendo tornar o que 

reverbera em ação. É bom saber que estar agitado, fazendo movimentos repetitivos 

cotidianos, estar na “correria” do dia-a-dia, faltado tempo para realizar rotinas, não 

significa estar em movimento consigo, pois nestas circunstâncias poderá haver um 

distanciamento de contato consigo mesmo. Conforme explica Robim: 

 

Com toda calma pensemos juntos, é muito fácil confundir agitação com 
movimento e fazer mil coisas com realizar algo. Corremos atrás de tudo, e 
toda a semana é a mesma coisa, os mesmos itinerários, os mesmos 
endereços, tudo igual. Mecanicamente repetimos as mesmas coisas, os 
mesmos gestos, as mesmas palavras, os mesmos olhares... e aquela 
mesma queixa: de que fazemos mil coisas e que parece que estamos 
sempre no mesmo lugar... e, de fato, quase sempre estamos. Movemos e 
agitamos intensamente o corpo, mas perdemos o contato entre este e 
nossa alma. (ROBIM, 2004, p.28). 

 

Grande quantidade de energia é gasta para manter o corpo em equilíbrio 

físico e mental. Devido ao desgaste, o corpo bloqueia-se através de “couraças”, 

inibindo movimentos com fluidez, flexibilidade e mobilidade.  

 

Imagem 15 - Símbolo triskle 

 
Disponível em: http://www.dicionariodesimbolos.com.br/triskle/ 
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A seguir, há uma análise de alguns métodos provenientes do movimento 

corporal que serão considerado como formas de um entendimento inicial do conceito 

de movimento criativo, no âmbito deste estudo. Método que busca através da 

expressividade do movimento a conscientização do corpo e a capacidade criativa do 

indivíduo. 

 

 

2.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Imagem 16 - Rotação 

 
Disponível em: http://circoescolaviva.blogspot.com.br/2013_11_01_archive.html 

 

    

Cada simples gesto de qualquer parte do corpo 
revela um aspecto de nossa vida interior. 

                                              

                                                                 Rudolf Laban               

 

Ver o movimento do corpo sob uma nova perspectiva de concepção teórica 

tem sido uma nova esfera de pesquisa, que abrange diversos métodos, técnicas e 

estudos de práticas corporais. 

O contato com métodos corporais que contribuem para a consciência do 

indivíduo tem sido cada vez mais difundido no Brasil, assim como foi também em 

outros países. Tais métodos sustentam o desafio de trazer uma reflexão sobre 

consciência corporal e que também utilizam o movimento como forma terapêutica. 

Cada viés de investigação do corpo em movimento percorre caminhos para 

encontrar formas diferentes de cuidado corporal. Alguns métodos foram criados 

http://circoescolaviva.blogspot.com.br/2013_11_01_archive.html
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fundamentalmente buscando proporcionar o desenvolvimento integral do indivíduo. 

São ensinos-aprendizagem teórico-práticos que atuam com o movimento do corpo 

fundamentado pela “Cinestesia”. Trata-se das sensações que transmitem-se de 

forma contínua, provocada por estímulos do próprio organismo, que partem de todos 

os pontos do corpo, sensibilizando a escuta das sensações do movimento.  

 

A sensibilidade é também interna: é chamada cinestesia. Ela informa sobre 
o sentimento que temos de nosso ser, independentemente do auxílio dos 
sentidos, sobre a maneira como nos movemos, como nos percebemos. 
(BERGE, 1988, p. 11). 

 

A Consciência pelo Movimento de Moshe Feldenkrais, o método Bartenieff de 

Irmgard Bartenieff, a Eutonia de Gerda Alexander, a Ideokinesis de Lulu Sweigard, a 

Anti-ginástica de Thérèse Bertherat e o Body-Mind Centering de Bonnie Bainbridge 

Cohen, conhecido como BMC, são alguns dos precursores que elaboraram métodos 

de cuidados corporais em meados do século XX. Tais estudos culminaram no 

conceito de Educação Somática. A prática de lidar com o corpo com um olhar 

consciente acabou sendo considerada também como uma prática terapêutica. 

Consideravam o corpo em sua singularidade, respeitando a complexidade 

anatômica e cinética de cada um. 

No Brasil, o estudo do movimento iniciado por Klauss Vianna em parceria com 

a bailarina e educadora Angel Vianna desenvolveu uma extensa pesquisa sobre a 

Conscientização do Movimento, tendo a finalidade de proporcionar o ensino da 

dança e posteriormente da expressão corporal.  

Muitos dos criadores de métodos de Educação Somática foram discípulos e 

alunos de Rudolf Laban. 

 

Imagem 17 - Rudolf Laban 

 
Disponível em: http://jornal.usp.br/wp-content/uploads/20160601_laban.jpg 

http://jornal.usp.br/wp-content/uploads/20160601_laban.jpg
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Rudolf Laban (1989-1958) foi bailarino, coreógrafo, artista plástico, arquiteto e 

uma grande referência no estudo do movimento corporal. Sua investigação sobre as 

potencialidades dinâmicas do corpo teve como motivação realizar o repertório 

interno de movimentos livres. Sua teoria contrapôs-se aos movimentos repetitivos 

criados pela vida industrial existentes na época.  

O Método de Análise de Movimento Expressivo prima pela expressividade do 

movimento, e Laban afirmava que: 

 

Era preciso construir um modo de dançar que fosse capaz de conter todas 
as possibilidades do corpo. Só assim a dança realizaria aquilo que 
considerava a sua razão fundamental: a necessidade de falar dos tempos 
caóticos, apresentando o corpo do homem daqueles dias conturbados. No 
seu entendimento, o balé se mostrava inteiramente inadequado para essa 
função. Por isso, propôs uma releitura do corpo e da dança. (KATZ, 2006, 
p.56)  

 

Em sua metodologia, conservava um olhar curioso às diversas manifestações 

de movimento, diversos tipos e estilos de dança, assim como corpos distintos, 

peculiaridades e atividades diversas, enriquecendo dessa forma olhar sobre o outro 

e ampliando a percepção das relações corpo-espaço. Sobre sua teoria, assim 

comenta Rengel: 

 

Já me perguntaram, não só uma vez, se esta metodologia se aplica apenas 
a corpos “saudáveis”. Quero esclarecer que ela serve a qualquer corpo, o 
corpo que dança profissionalmente, de forma amadora ou não, “deficiente” 
visual, auditivo, etc. há competentes profissionais que aplicam o sistema 
Laban em suas atividades. Assim, as ramificações da Teoria de Laban se 
dão em quase tudo que se mexe, não importando quanto se mexe e sim 
como se mexe. (RENGEL, 2008, p. 14). 

 

Laban acreditava na possibilidade de qualquer corpo dançar. Seu primeiro 

fundamento era pensar o movimento, percebê-lo, experimentá-lo e sentí-lo. Laban 

criou teorias da harmonia espacial e da qualidade do movimento, transmitindo o 

respeito às possibilidades da individualidade de cada corpo. Todo esse processo 

desenvolvido por Laban divide-se em três grandes áreas: a Eucinética, a Corêutica e 

a Kinetographie.  

Segundo Fernandes (2006) a Eucinética [...] “estudava os fatores constituintes 

do movimento corporal, seu potencial funcional e expressivo”. (p. 47). No âmbito 

deste estudo, serão apresentados alguns aspectos que a constituem e que 

fundamentam as categorias de análises do movimento utilizadas na ilustração da 
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casuística, buscando validar a hipótese inicial, entretanto, não propondo passos, 

exercícios ou sequências pré-definidas. 

Nestas categorias, experimenta-se e reflete-se sobre “como” o indivíduo se 

move em relação a quatro fatores básicos: tempo, espaço, fluxo e peso, 

isoladamente e em suas múltiplas combinações. Possibilitando experimentar, 

analisar e observar estas categorias presentes no movimento dos adultos 

sedentários, levando em conta o processo vivenciado no cotidiano. 

Laban observou que as ações do corpo, tanto as posturas como os gestos, se 

originam de impulsos internos. Se o individuo sente o ritmo do corpo, o ritmo do 

movimento e da respiração perceberá o tempo possível para agir e criar suas 

possibilidades corporais. Conforme assinala Berge: 

 

O ritmo, ao contrário, é energia. Anima o corpo em movimento se este não 
lhe opuser zonas de resistência. É ele que nos transporta no espaço, na 
aula de dança, segundo cadências mais ou menos lentas, diferenciada 
pelos tempos fortes da melodia.  

A melodia é para o ritmo o que a pintura é para o traço. Ela cria um clima, 
estende-se por vários tempos e, por seu dinamismo, leva o peso do corpo 
num balanceio que restabelece a distensão e, através dela, as 
coordenações instintivas. (BERGE, 1988, p. 82). 

 

Enquanto experimenta o movimento em expansão, trabalha seu espaço 

interior, abrindo possibilidade para compreender o seu tamanho, as possibilidades 

do corpo, do movimento, melhorar as tensões e aumentar a eficiência do corpo. 

Rengel (2008) cita que para Laban, o “(...) uso do espaço não é apenas 

deslocamento. Espaço, em Laban, também trata de espaço de “dentro” do corpo, 

bem perto do corpo (como pentear os cabelos), mais longe e por aí vai.” (p.14). 

A fluência do movimento é alterada na medida em que o indivíduo se abre 

para as possibilidades de flexibilidade além dos seus limites corporais. No entanto, 

dentro de um processo cadenciado, respeitando as limitações para que o avanço 

aconteça de forma natural, evitando machucar-se. 

O corpo por ser tridimensional e com diversas articulações, quando em 

movimento, pode ter várias direções e planos, criando formas, nunca somente uma 

figura. Este processo possibilita a vivência do equilíbrio e desequilíbrio de si, 

reconhecendo o peso corporal a partir de aspectos relacionados à firmeza, leveza, 

delicadeza e força. 

 

A extraordinária estrutura do corpo, bem como as surpreendentes ações 
que é capaz de executar, são alguns milagres da existência. Cada fase do 
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movimento, cada mínima transferência de peso, cada simples gesto de 
qualquer parte do corpo revela um aspecto de nossa vida interior. Cada um 
dos movimentos se origina de uma excitação interna dos nervos, provocada 
tanto por uma impressão sensorial imediata quanto por uma complexa 
cadeia de impressões sensoriais previamente experimentadas e arquivadas 
na memória. Essa excitação tem por resultado o esforço interno, voluntário 
ou involuntário, ou impulso para o movimento. (LABAN, 1978, p. 48) 

 

As categorias de análise do movimento supracitadas estão sempre presentes 

no movimento, com diferentes graus de intensidade e em contínua relação. 

Internacionalmente conhecida como Laban Movement Analysis (LMA), suas teorias 

são usadas como “[...] registro de movimento cênico ou cotidiano (de cunho artístico 

e/ou científico), método de treinamento corporal (teatro, dança, musical), 

coreográfico, diagnóstico e tratamento em dança-terapia.” (FERNANDES, 2006, 

p.28). 

Rudolf Laban, no final de sua vida, comentou: 

 

1) Tenho lembrado às pessoas da existência do mundo do movimento e de 
sua importância como era sentido nos tempos antigos em sua grande união, 
abraçando todas as atividades do ser humano – do trabalho à recreação – 
da arte às relações terapêuticas – da educação à ciência. 

2) Tenho exposto minha crença de que toda era ou período da história tem 
que encontrar sua própria expressão, e não tanto guiada por indivíduos 
sozinhos – artistas, professores – quanto pela própria consciência destes. 

3) Tenho tentado coletar alguns fatos fundamentais do movimento como 
vistos na natureza -  e também encontrados na tradição. Claro que não a 
tradição de métodos particulares de treinamento ou gosto, mas a tradição 
da consciência do movimento que poderia ajudar a re-despertar a nossa 
própria. (LABAN apud FERNANDES, 2006, p. 45). 

 

Alguns dos seus discípulos que desenvolveram as práticas do movimento: 

Chinitta Ullmann, Renée Gumiel, Maria Duschenes e Rof Gelewsky, difundiram o 

método no Brasil, Kurt Joss na Inglaterra e Irmgard Bartenieff nos Estados Unidos. 

Novas perspectivas para analisar o movimento também foram criadas, 

estudadas e aplicadas. 

Não é suficiente conferir à pesquisa de Laban apenas o poder de tornar as 
pessoas mais “espontâneas e livres”. Mesmo porque desta liberdade faz 
parte conquistar a autonomia para se exercer o controle dos próprios 
pensamentos e das danças. Também seria ingênuo reduzir a sua 
importância a um sistema de notação e documentação. Na paisagem em 
que se apresentou durante todos os anos de investigação, pensar sempre 
foi pensar/sentir, corpo e cérebro agindo num continuum, sem trações 
dualistas. (GREINER, 2006, p. 81). 

 

De acordo com Fernandes (2006), sua abrangência e aplicações são 

irrestritas e devem ser permeadas por diferentes áreas de conhecimento, inclusive 

na experiência cotidiana.   
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CAPÍTULO III 

 

ARTETERAPIA NA ABORDAGEM JUNGUIANA 

 

 

Imagem 18 - A teoria dos setênios 

 
Disponível em: https://omundodegaya.wordpress.com/2016/07/26/a-teoria-dos-setenios-os-ciclos-da-

vida/ 

 
        A arte existe porque a vida não basta. 

 

                                         Ferreira Gullar 

 

 

A busca do indivíduo pelo encontro de si mesmo é uma recorrente jornada 

cheia de caminhos. Uma via de suporte para o encontro de si é a Arte, que auxilia 

como instrumento de autoconhecimento. 

A arte tem sido considerada cada vez mais um recurso expressivo que 

resgata o valor humano na busca da harmonia da vida e de todos ao seu redor.  

Segundo Philippini (2013, p.12), encontramos desde sempre a Arte, em suas 

múltiplas manifestações, como profundo documentário psíquico, tanto para a 

coletividade, como para cada indivíduo em sua existência singular. 

 

 

3.1 CONCEITO DE ARTETERAPIA 

https://omundodegaya.wordpress.com/2016/07/26/a-teoria-dos-setenios-os-ciclos-da-vida/
https://omundodegaya.wordpress.com/2016/07/26/a-teoria-dos-setenios-os-ciclos-da-vida/
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 Arteterapia é um processo terapêutico, que auxilia o indivíduo de maneira 

criativa, a expressar sentimentos e emoções através da arte. Trazendo a 

conscientização de suas vivências e do seu autoconhecimento.   

 

[...] lembrar que no contexto arteterapêutico, Arte é entendida como 
Processo Expressivo, da forma mais ampla que se pode concebê-lo. Assim 
não se estará abordando questões particulares de ordem estética, técnica 
ou acadêmica, nem vinculações do processo criativo à qualquer escola 
artística. (PHILIPPINI, 2013, p. 11). 

 

 Os arteterapeutas utilizam-se de modalidades expressivas diversas no processo 

terapêutico, que sempre necessitarão do movimento corporal para serem realizadas 

e configuram uma produção simbólica do indivíduo.  

 Ampliando mais este conceito, devido à sua abrangência, a AATA (Associação 

Americana de Arteterapia) define: 

 

A Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na 
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das 
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto 
de uma relação profissional por pessoas que experenciam doenças, 
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam 
envolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os 
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o 
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor 
com sintomas, stress e experiências traumáticas, desenvolver recursos 
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer 
artístico. Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte 
como em terapia. Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, 
teorias psicológicas, prática clínica, tradições espirituais, multiculturais e 
artísticas e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em 
tratamentos, avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais 
de áreas afins. Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, 
indivíduos, casais, famílias, grupos e comunidades. Oferecem seus serviços 
individualmente e como parte de equipes profissionais, em contextos que 
incluem saúde mental, reabilitação, instituições médicas, legais, centros de 
recuperação, programas comunitários, escolas, instituições sociais, 
empresas, ateliês e prática privada. (AATA apud PHILIPPINI, 2013, p. 11). 

 

 A arteterapia tem imenso potencial como facilitadora na criatividade, permitindo 

conhecer aspectos desconhecidos de um indivíduo. A partir do acesso de 

informações expressadas no processo criativo, os conteúdos simbólicos são 

representações de conteúdos inconscientes que revelam-se gradualmente. 

Por meio do trabalho com diversos materiais expressivos, os símbolos 

contidos no inconsciente tornam-se conteúdos a serem elaborados. Cada 

modalidade proporciona um tipo de mobilização específica em quem a utiliza. 
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3.2 MODALIDADES EXPRESSIVAS 

 

Para que os conteúdos inconscientes revelem-se, faz-se necessário a 

mediação por meio de materiais expressivos. Estes são utilizados como mediadores 

em diversas modalidades expressivas, facilitando a criatividade de cada indivíduo, 

trazendo à consciência, imagens que antes estavam guardadas em níveis mais 

profundos da psique.  

As modalidades expressivas permitem experimentar possibilidades criativas, 

construir, desconstruir, transformar, reconhecer e compreender a si. Além de auxiliar 

nas diversas questões emocionais, melhoria da autoimagem, superação de traumas 

e autoconhecimento.  

 

Assim, busca-se a compreensão dos significados da produção simbólica até 
que sejam aprendidos pela consciência, configurando o término do 
processo de amplificação. Na maioria das vezes, será mais produtivo 
empregar uma diversidade de modalidades expressivas, e cada modalidade 
com seus caminhos peculiares de criação oferecerá caminhos de 
transformação específicos. No entanto, em algumas situações (mais raras), 
uma única linguagem expressiva será suficiente.  (PHILIPPINI, 2009, p. 16). 

 

A atividade criadora deve ser vivenciada sem consequências julgadoras de 

estética, neste universo arteterapêutico. A expressão criativa é um modo individual 

de contato com o inconsciente.  

Philippini (2009, p.13) aponta que, “com recursos do terapeuta, certamente 

existem muitas outras possibilidades de materiais e linguagens expressivas que 

podem ser incluídos como processos complementares no universo arteterapêutico 

[...].” 

No âmbito deste estudo, porém, serão citadas apenas as modalidades 

expressivas seguintes: desenho, modelagem, pintura e colagem, as quais serão 

aplicadas nas oficinas práticas descritas no próximo capítulo. 

 

 

3.2.1 Desenho: 

 

Segundo Philippini (2009), O desenho documenta a subida gradual do 

conteúdo inconsciente até à consciência, da forma de expressão difusa até a forma 

objetiva que torna claro o tema simbólico a ser trabalhado. (p. 50). 
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No desenho é possível fazer formas diferentes, linhas, tracejados, pontilhados 

e sombreamento. Na prática lúdica o prazer e as descobertas de desenhar podem 

trazer diversas emoções ao indivíduo. Há diferentes técnicas e formas de fazer o 

desenho, como: desenho com carvão, lápis de cera, lápis de cor, canetas 

hidrográficas e de gel, pastel seco, pastéis à óleo, penas ou canetas de nanquim, 

entre outros. 

 

Carvão de desenho, material de múltiplas possibilidades e de extrema 
plasticidade. Permite ótimas experimentações de sombra e luz e pode ser 
redefinido, depois de traçado, utilizando a ponta dos dedos, esfuminhos, 
cotonetes ou pequenos pedaços de pano ou algodão. (PHILIPPINI, 2009, p. 
54). 

 

Imagem 19 - Desenho 

 
Disponível em: http://artecult.com/danca/danca-e-artes-plasticas/  

 

 

3.2.2 Modelagem 

 

A modelagem envolve desafios de organização espacial e estruturação de 

forma e volume. Há variados materiais para modelar, como as massinhas 

modeladoras (feitas pela pessoa ou compradas), a argila, o papel maché, massa de 

farinha, massa de biscuit ou porcelana fria, modelagem com jornal e plástico dentre 

outros. 

 
A modelagem no trabalho arteterapêutico ativa e intensifica processos de 
compreensão, devido ao grau de concretude das produções plásticas 
obtidas através desta linguagem, pois sua aparência é muito mais real que 
as experiências do plano bidimensional, em consequência do peso, volume, 
textura etc. Para compreender mais sobre modelagem, é importante, como 

http://artecult.com/danca/danca-e-artes-plasticas/
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em outras linguagens expressivas, praticar, experimentar e observar. Trata-
se de atividade que aponta com clareza as distorções nas proporções, as 
dificuldades na estruturação, os problemas no equilíbrio. Esta concretude da 
produção propicia “insights” mais rápidos, estimula os processos de 
autoconhecimento, em tempo e intensidade, nem sempre possíveis nas 
experiências expressivas do plano bidimensional. (PHILIPPINI, 2009, p. 78). 

 

Imagem 20 - Modelagem  

 
Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-CBQ7WmukBw/VadAGmtSXI/AAAA 
AAAAAck/XkliT2XwmV0 /s1600/artesanato-com-argila-dicas-para-fazer 01.jpg  

 

 

3.2.3 Pintura 

 

A pintura utilizada na Arteterapia traz a sensação de experimentar a 

liberdade, ajudando no desbloqueio interno e ativando o fluxo criativo. Diante de 

uma folha em branco ou colorida, o conjunto de tintas e pincéis convida a traçar 

curvas, linhas e formas e as cores escolhidas estão relacionadas com as emoções e 

sensações do indivíduo.   

 

Este convite para abrir mão do controle auxilia a liberação e o fluir do 
processo criativo, permitindo ultrapassar o medo de perder o controle, e 
auxilia a descoberta de que o inusitado e a beleza podem conviver dentro 
da materialidade criada pela junção da água e pigmento. Há vida própria, 
um fluxo, uma interação e um movimento. E podemos aprender com isso. 
Considere neste aspecto a pintura como um rico exercício sensorial. 
(PHILIPPINI, 2009, p. 39). 

 

A pintura pode causar grande mobilização emocional, por meio de seus 

diversos materiais que podem ser utilizados. Como a tinta guache, as tintas acrílicas, 

a óleo, plástica, aquarelas, as artesanais, nanquins, entre outros. 

http://2.bp.blogspot.com/-CBQ7WmukBw/VadAGmtSXI/AAAA%20AAAAAck/XkliT2XwmV0%20/s1600/artesanato-com-argila-dicas-para-fazer%2001.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CBQ7WmukBw/VadAGmtSXI/AAAA%20AAAAAck/XkliT2XwmV0%20/s1600/artesanato-com-argila-dicas-para-fazer%2001.jpg
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Imagem 21 - Pintura 

 
Disponível em: http://www.tempodecreche.com.br/linguagens-expressivas/e-danca-e-musica-e-

desenho-e-danca-desenho/#more-4672  

 

 

3.2.4 Colagem 

  

A colagem é uma estratégia expressiva fundamental na arteterapia, é simples 

e com variadas possibilidades plásticas. É organizadora, pois pode-se escolher entre 

gravuras, texturas, materiais de tamanhos diferentes, recortar com as mãos ou com 

tesoura, entre outros.  

 
A colagem propicia um campo simbólico de infinitas possibilidades de 
estruturação, integração, organização espacial e descoberta de novas 
configurações. É instigante como um mapa do tesouro, pois as informações 
estão ali desde o princípio, embora, num primeiro momento, nem sempre 
consigamos decifrar os códigos em que estes mapas estão cifrados. 
(PHILIPPINI, 2009, p. 24). 
 

Imagem 22 – Colagem  

 
Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/_eh1vI7nqRqE/S-2qduUXkLI/AAAA 

AAAAANY/3xZOAQalm2s/w1200-h630-p-k-no-nu/IMG_3400.JPG 

http://www.tempodecreche.com.br/linguagens-expressivas/e-danca-e-musica-e-desenho-e-danca-desenho/
http://www.tempodecreche.com.br/linguagens-expressivas/e-danca-e-musica-e-desenho-e-danca-desenho/
http://1.bp.blogspot.com/_eh1vI7nqRqE/S-2qduUXkLI/AAAA%20AAAAANY/3xZOAQalm2s/w1200-h630-p-k-no-nu/IMG_3400.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_eh1vI7nqRqE/S-2qduUXkLI/AAAA%20AAAAANY/3xZOAQalm2s/w1200-h630-p-k-no-nu/IMG_3400.JPG
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3.3 PSICOLOGIA JUGUIANA. 

 

Os conceitos básicos que sustentam e estruturam este estudo, são 

pressupostos da Psicologia Analítica Junguiana. Tem origem no modelo teórico 

elaborado conhecimento por Carl Gustav Jung. Nascido em 26 de julho de 1875 na 

Suiça, antropólogo e médico especializado em psiquiatria, Jung era profundamente 

interessado em distúrbios mentais.   

Segundo Grinberg (2003, p.48), Jung visou sempre uma compreensão da 

natureza humana com relação à totalidade, seja ela individual, seja cultural. Grinberg 

complementa: 

 

Para desenvolver suas intuições, ele foi buscar inspiração numa gama 
imensa de referências culturais e históricas, traçando vários paralelos entre 
elas e as ciências humanas, a história das religiões, a mitologia, a 
antropologia, a poesia e a arte. Seus estudos estenderam-se também ao 
gnoticismo, à alquimia, e às filosofias do Oriente. (GRINBERG, 2003, p.48). 

 

Jung deu grande relevância ao impulso criativo, ao dar forma à sua criação, o 

indivíduo enfrenta seus conflitos internos, proporcionando o contato com os 

conteúdos do inconsciente da psique. Estas produções simbólicas são reflexos do 

mundo interior do indivíduo, sendo as técnicas expressivas arteterapêuticas, 

integradoras e agregadoras destes fragmentos psíquicos. 

Segundo Philippini (2013), “A abordagem Junguiana parte da premissa que os 

indivíduos, no curso natural de suas vidas, em seus processos de autoconhecimento 

e transformação, são orientados por símbolos.” (p.15)  

Para Grinberg (2003) os símbolos funcionam como verdadeiros 

transformadores da energia utilizados para a diferenciação e o crescimento da 

psique. 

Destaca-se brevemente alguns conceitos fundamentais do pensamento 

Junguiano, como: consciente, inconsciente pessoal e coletivo, arquétipo, ego, self e 

individuação.  

Grinberg (2003), baseando-se nos estudo de Jung, diz que Consciência é 

um atributo do ser humano que mantém a relação entre os conteúdos psíquicos e o 

ego, desde que este, percebendo esta relação possa ter um certo controle sobre os 

instintos, o que lhe possibilita a adaptação. 
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Na psicologia Junguiana o Inconsciente é entendido por camadas 

concêntricas, com níveis impessoais e coletivos. Grinberg descreve como 

inconsciente pessoal: 

 

É tudo aquilo que eu conheço mas não penso em um determinado 
momento; tudo aquilo de que já tive consciência mas esqueci; tudo o que foi 
percebido por meus sentidos e meu espírito consciente não registrou; tudo o 
que involuntariamente e sem prestar atenção, ou seja inconscientemente, 
sinto, penso, relembro, desejo e faço; todo o futuro que se prepara para 
mim e que só mais tarde se tornará consciente – tudo isso é conteúdo 
inconsciente. (JUNG apud GRINBERG, 2003, p. 227). 

 

O mesmo autor diz que o inconsciente coletivo corresponde à camada mais 

profunda do inconsciente, constituída de padrões não individuais, mas universais: os 

instintos e arquétipos. 

Os Arquétipos, por sua vez, um conceito criado a partir de temas típicos bem 

definidos, presentes nos mitos, nos sonhos, imagens, fantasias, delírios e 

alucinações de todos os indivíduos. Como descreve abaixo Grinberg: 

 

Teoricamente não se pode conhecer completamente o arquétipo nem 
esgotá-lo. É uma das manifestações da energia psíquica que se torna 
visível por meio de uma imagem arquetípica ou se evidencia nos 
comportamentos externos, principalmente os que expressam as 
experiências mais básicas e universais da humanidade (nascimento e 
morte, casamento e separação, maternidade, paternidade, criatividade). 
(GRINBERG, 2003, p. 222). 

 

O Ego na psicologia Junguiana corresponde ao centro da consciência. 

Segundo Grinberg (2003), sua função é responder e intermediar as solicitações do 

mundo exterior e do Si-Mesmo, sendo responsável pela adaptação.  

O Self representa a unidades dos sistemas consciente e inconsciente, é o 

centro regulador da totalidade da personalidade, representando para cada um o 

potencial mais pleno, a totalidade da psique e a essência de cada um. 

Durante nosso caminhar pela vida há um impulso natural da psique 

concretizando o potencial que o ser humano trás em si, um processo vital de 

crescimento psíquico. Percebe-se o ser humano como único, autônomo, direcionado 

e criativo. Este processo é definido como Individuação, o qual Jung denominou: 

 

[...] termo que significa tornar-se um “indivíduo”, aquele que não se divide. 
Implica em tornar-se si-mesmo, ou seja, aquilo que de fato somos – o que 
nada tem a ver com individualismo, com o sentimento que leva a enfatizar 
alguma peculiaridade particular em detrimento de considerações e 
obrigações coletivas. (GRINBERG, 2003, p. 176). 
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Almeida (2011) acrescenta, este é o processo de individuação: a luta da 

pessoa para tornar-se aquilo que potencialmente nasceu para ser. 

Com a individuação, muitos dos problemas que surgem já não são mais os 

conflitos egóicos do desejo, mas as dificuldades que fazem respeito questões 

fundamentais coletivas, morais, filosóficas e religiosas. Único caminho de cada um 

para a resolução de seus conflitos e para a busca do significado de suas 

experiências. 

 

 

3.4 CONEXÕES ENTRE MOVIMENTO E ARTETERAPIA 

 

Cada tomada de consciência é um ato criador 

                                                                     C. G. Jung 

 

Imagem 23 - Arte em movimento 

 
Disponível em: http://afinidades-eletivas.blogspot.com.br/2008_11_01_archive.html 

 

O caminho da individuação pode, então, ser registrado a partir de símbolos 

variados oriundos do inconsciente, os quais o indivíduo pode materializar por 

intermédio do Movimento. Jung afirmava:  

 

Dentre as inúmeras formas de vivência das imagens simbólicas 
encontramos: a escrita, a escultura, a pintura, o desenho, e também a 
dança e o movimento, como forma de expressão criativa. (JUNG apud 
ALMEIDA, 2011, p. 17). 
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O símbolo pode surgir, por exemplo, de atividades expressivas corporais. 

Trabalhar com o corpo e o movimento é algo muito maior do que realmente pode-se 

compreender ou explicar, mas não pode negar sua importância e transformação 

quando é trabalhado com um indivíduo. 

No dia-a-dia, o corpo revela uma infinidade de movimentos que identificam 

características distintas de comportamento de quem o realiza. Os indivíduos são 

submetidos a uma série de condicionamentos sociais e culturais, sendo levados à 

mecanização de seus gestos e na imobilidade corporal. Nesse cotidiano deve-se 

observar e questionar a vivência deste corpo, de seus gestos e movimentos, 

percebendo o que acontece em nível corporal, mental e emocional. 

Segundo Almeida (2011), Jung propôs entre (1930-1940) o que viria a ser 

falado, analisado, discutido, nos anos 1990, a visão holística. Uma abordagem muito 

satisfatória seria considerar o ser humano como um todo, em vez de considerar suas 

várias partes. Ele referia-se aos processos corporais interligando-os à dinâmica da 

psique. Considerando sobre essa ideia desenvolveu uma forma “junguiana de 

abordagem do corpo em psicologia”. 

Para a mesma autora, é importante que se diga, que “o Movimento 

Expressivo é um trabalho corporal que busca a integração fisiopsíquica através da 

ênfase na expressão criativa do movimento”.  

Como também é para R. Laban, em estudo do Movimento. 

 

R. Laban (1978,1990) estudou o movimento e a dança não só em seus 
aspectos físicos e fisiológicos, mas também na sua dimensão psíquica, 
enfatizando a correlação entre o movimento e a vida interior daquele que o 
realiza, fundamento da real criatividade. (ALMEIDA, 2011, p. 18). 

 

Nessa direção, haverá a uma nova organização do próprio corpo, da energia 

psíquica, e uma nova identidade, um novo ego estrutura-se a partir das novas 

dimensões corporais, observadas também pela psique.  

Para um corpo livre de condicionamentos e o movimento em equilíbrio, deve-

se proporcioná-lo à conscientização. Simultaneamente a uma conscientização dos 

sentimentos, emoções, imagens, recordações, enfim, do mundo interno da psique 

em sua totalidade. A valorização deste corpo que por muitas vezes é esquecido ou 

inconsciente. 

 

O encontro com o inconsciente é favorecido pelo caráter lúdico da dança e 
pela estimulação da música, que facilitam o acesso às imagens simbólicas. 
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É um trabalho predominantemente grupal, já que a dança tem um caráter 
agregador que facilita um contato entre as mais diversas pessoas, 
promovendo um espaço potencializado de crescimento e desenvolvimento. 
(ALMEIDA, 2011, p. 17). 

 

Através da integração do Movimento com a Arteterapia, é aberta uma 

possibilidade de auxílio para despertar aos indivíduos, possibilidades ainda não 

percebidas, criando um novo olhar sobre si mesmo.  

No Movimento trabalha-se com o corpo, que expressa o estado interior 

permanente, resgatando os significados mais profundos dos símbolos adormecidos 

dentro do indivíduo, promovendo assim a circulação da energia entre consciente e 

inconsciente. Almeida explica: 

 

A pedra filosofal buscada nesse processo é o encontro com o Self; o centro 
ordenador da personalidade, onde os conflitos são superados e os opostos 
harmonizados. Para isso, o trabalho com o corpo, com a matéria, é muito 
importante, pois grande parte da energia necessária para as transformações 
da personalidade (como: resolução de conflitos, mudanças de atitudes, etc.) 
está ligada a bloqueios somáticos, sintomas físicos, já que o corpo é muito 
pouco consciente para a grande maioria das pessoas. (ALMEIDA, 2011, p. 
18).  

 

Diniz (2009) diz que a Arteterapia também é análoga à Alquimia. “Em ambos 

os saberes, há ligações importantes entre a realização material e concreta e o 

trabalho psicológico.”  

 

[...] O temenos – vaso alquímico – corresponde ao setting arteterapêutico, 
onde são fornecidos a proteção e os materiais necessários para que a 
transformação do Ser possa ocorrer. Há uma jornada a trilhar em busca da 
Pedra filosofal: a própria individuação. (DINIZ, 2009, p. 9). 

 

A autora Almeida (2011) cita o trabalho com o movimento expressivo e os 

quatros fatores estudado por Laban (peso, fluidez, espaço e tempo), associado aos 

quatros elementos alquímico (terra, agua, fogo e ar) e às quatro funções psíquicas 

da consciência (sensação, sentimento, pensamento e intuição).  

Esses elementos podem promover uma ampliação e integração gradativa, 

tanto do repertório de movimentos quanto das vivências simbólicas associadas entre 

eles.  

O Movimento Expressivo pode ser visto tanto como um modo de ajudar as 

pessoas a se abrirem à experiência arquetípica. E através da integração com outras 

expressividades arteterapêuticas, pode fortalecer a consciência através do seu 
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ancoramento no corpo, e assim, em consequência, facilitar o diálogo com o 

inconsciente.  

 

Imagem 24 - Movimento com vida 

 
Disponível em: http://arboldelavidaperu.blogspot.com.br/2012/05/danza-viva-vive-en-cada-molecula-

de-tu.html 

 

O princípio essencial do movimento no processo arteterapêutico é a 

autonomia do indivíduo em investigar-se de tal forma que identifique-se, descobrindo 

seu corpo, seus aspectos sensíveis e simbólicos.  

Ao buscar suportes adequados que permitam a materialização da imagem, 

será criada, progressivamente uma identidade forte e flexível, que deriva da 

aceitação do próprio corpo, com todas suas potencialidades e limitações.  

Antes de qualquer transformação é preciso conhecer-se e se aceitar-se tal 

como é. Daí a importância da vivência harmoniosa do aspecto corporal. 
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CAPÍTULO IV 

 

CASUÍSTICA: MOVIMENTO CRIATIVO INTEGRADO À 

EXPRESSIVIDADE PLÁSTICA 

 

 

Imagem 25 – Descobrir 

 
Disponível em: https://omundodegaya.wordpress.com/2016/07/26/a-teoria-dos-setenios-os-ciclos-da-

vida/ 

 

Qualquer que seja a atividade empreendida, o relaxamento é uma 
introdução indispensável; sem ele, toda atividade sofrerá restrições 
provocadas por crispações que nem mais percebemos, de tão 
tomados que estamos por uma vontade ávida de agir.  

 

BERGE 

 

 

O objetivo central destas Oficinas, descritas a seguir, foi verificar de que modo 

o movimento corporal criativo, vivenciado junto com a expressividade plástica 

durante o processo arteterapêutico, facilitaria o resgate da identidade e da 

autoestima, resgatando potencialidades corporais.  

Berge descreve um processo para tomar consciência de cada segmento que 

compõe o corpo:  

Num corpo bem harmonioso: 

- a força vem do tronco; 

- a bacia é “dinâmica”; 

- os membros são flexíveis, assim como a nuca; 
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- a respiração é normal; 

- os diferentes segmentos são independentes uns dos outros; 

- os joelhos são capazes de flexões, e podem dar impulsos dinâmicos; 

- os braços e as pernas, os pés e as mão, são capazes de ritmos e de 
gestos diferentes e simultâneos; 

- os gestos são precisos e aptos a harmonizar-se com ritmos diferentes, ou 
mais ou menos rápidos; 

- desequilíbrio deixa de ser temido para, ao contrário, tornar-se jogo do peso 
do corpo deslocado, saltando para um novo equilíbrio; 

- o repouso vem, com toda naturalidade, depois do esforço, e é total (como 
entre os animais). (BERGE, 1988, p. 64). 

 

Alguns relatos de experiência foram reunidos e serviram como ilustração do 

que foi desenvolvido durante e através das atividades sugeridas. A oficina foi 

constituída de um grupo de adultos vinculados ao universo das Artes, de ambos os 

gêneros, com idade entre 32 a 58 anos.   

As oficinas criativas vivenciais foram compostas de estratégias combinadas 

de movimento criativo e arteterapia, com registro da linguagem simbólica através de 

algumas modalidades expressivas, como o desenho, a modelagem, a pintura e a 

colagem. 

 Os impulsos internos que dão origem tanto às posturas, gestos e ações 

do corpo possuem qualidades reconhecíveis, sendo constituídos por quatro variáveis 

presentes no movimento: Tempo, Espaço, Fluência e Peso.  

 

Imagem 26 – Espontaneidade 

 
Disponível em: http://crinfancia.blogspot.com.br/2013/03/dica-rapida-tela-do-artista-inspiracao.html  

http://crinfancia.blogspot.com.br/2013/03/dica-rapida-tela-do-artista-inspiracao.html
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Nesta pesquisa, estas variáveis foram consideradas as categorias de análise 

de movimento e foram distribuídas em cada oficina de modo a potencializar o 

desenvolvimento e observação de cada uma, numa ordem de prioridades 

previamente estabelecida. A proposta de crescimento da conscientização corporal 

permeou momentos como relaxamento, respiração, estímulo sensorial, percepção 

do movimento voluntário e involuntário, aplicação do movimento, criação de gesto e 

expressividade plástica. Todo encontro vivencial possibilitou ao participante, gerar 

uma imagem simbólica que revelava gradualmente representações de conteúdos 

inconscientes. 

As oficinas foram construídas a partir de uma pesquisa inicial no intuito de 

investigar a relação de cada um com o próprio corpo no cotidiano, a existência de 

alguma vivência corporal e se haveria entendimento sobre o conceito de movimento 

criativo. Cada participante recebeu um questionário com cinco questões discursivas 

abordando os aspectos supracitados (em Anexo A).  

Nesta etapa inicial, observou-se que os participantes conservam um olhar 

insuficiente sobre o corpo, porém reconhecendo a necessidade de ampliar o cuidado 

com o mesmo. Diante da correria do dia a dia, poucos separam um tempo para uma 

atividade regular que possibilite beneficiar o corpo e a mente. O cuidado fica restrito 

a alguns minutos por dia em um alongamento de coluna vertebral, auto massagem 

no couro cabeludo e caminhada. 

Sobre movimento criativo, foi unânime a consciência de que este se daria 

num espectro natural e fluido, contrapondo toda e qualquer mecanização. Apesar da 

percepção bem elaborada do conceito, a prática do movimento deu-se em uma linha 

evolutiva. O começo foi contido, desprendendo-se ao longo das atividades 

propostas. 

De todos os envolvidos nas atividades, apenas um participante pratica uma 

atividade que trabalha o corpo e a mente, porém apenas uma vez por semana. No 

entanto, todos já haviam experimentado uma vivência corporal.  

O formato da Oficina Criativa possui como diretriz uma sequência básica, 

estruturante de uma proposta a ser constituída. No primeiro momento, os 

participantes eram estimulados a buscar a harmonização do corpo, através do 

relaxamento. Percebendo o ritmo respiratório, os movimentos involuntários e partes 

do corpo que necessitavam de atenção especial devido a alguma dor ou sensação 
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incômoda. Em outras palavras, eles eram convidados a um encontro com o próprio 

corpo. 

 

Imagem 27 - Relaxamento 

 
Acervo pessoal da autora 

 

No segundo momento, os participantes passaram por uma sensibilização, 

através do uso de objetos diferenciados (bola com guizo, pena, tecido, papel com 

texturas). Esta fase facilita estabelecer contato com o trabalho que está iniciando, e 

tem como objetivo seu contato com o mundo interno. 

O passo seguinte é a expressão espontânea, utilizando-se das categorias de 

análise de movimento de Laban, que atuaram como estímulo gerador para o livre 

fluir do movimento, quando podem explorar movimentos possíveis de concretizar, 

em um ir e vir de movimentos que surgem naturalmente.  Como continuidade, para 

elaborar a expressão realizada até então, porém mantendo-se no nível não verbal, 

os participantes foram redimensionados para transposição da linguagem, ou seja, a 

passagem daqueles conteúdos para uma nova expressividade.  

Desenvolvendo uma expressividade plástica em cada oficina, da seguinte 

forma: Desenho com carvão no primeiro encontro, modelagem com massinha no 

segundo encontro, pintura com tinta a dedo, no terceiro encontro e colagem com 

papéis de diferentes texturas, no quarto encontro. 

Conclui-se com o uso da palavra como elemento mediador da expressão, ou 

seja, os participantes registraram por escrito e/ou comentaram sobre o que 

vivenciaram, permitindo que a vivência produzida seja tomada consciente. Este 
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percurso baseou-se em Alessandrini que propõe para este tipo de contexto que, “a 

oficina criativa funciona como instrumento facilitador, pois cada pessoa pode ser 

convidada a, efetivamente, descobrir e evocar seu projeto pessoal”. (2007, p. 07). 

Cada encontro foi acompanhado de músicas de estilos diversificados, 

selecionados para tais atividades. Conforme ressalta Berge; 

 

Desde que haja estímulo para a música, o corpo tem vontade de se 
desembaraçar da tendência à inércia e de “entrar na dança”. A dança é 
euforizante e permite encontrar, no mais profundo de si mesmo, um ritmo 
arcaico que a sedentariedade da vida cotidiana faz esquecer. (BERGE, 
1988, p. 83) 

 

Selecionaram-se do grupo, fragmentos observados, relevantes para 

apresentar aspectos que corroboram com a base teórica trabalhada nos capítulos 

anteriores, propondo uma reflexão de todo o processo realizado. 

A seguir, serão analisadas as categorias de fatores de movimento, ao 

observar as atitudes corporais do movimento durante os encontros. 

 

 

4.1 FATOR DE MOVIMENTO: TEMPO - RITMO 

 

O Tempo é uma experiência subjetiva e pessoal, não há duração mensurável. 

Quanto mais nos conectamos com a dimensão de continuidade do tempo, tanto 

mais entramos no tempo pessoal, no nosso próprio ritmo interno. O Ritmo é a 

pulsação de vida e uma parte indispensável de sua estrutura natural, é a energia. 

Está presente em tudo na vida, varia de acordo com o suceder de velocidades do 

movimento no tempo. O ritmo do movimento e da respiração permite a percepção do 

tempo possível para agir e para a criação das possibilidades corporais. Portanto, o 

aspecto mais elementar no trabalho corporal. Rengel descreve a partir da teoria de 

Laban: 

 

O tempo traz ao movimento, um aspecto mais intuitivo da personalidade. 
A tarefa do fator tempo e auxiliar na operacionalidade, isto é, proporciona 
elementos para execução. A atitude relacionada ao tempo e decisão, 
informando sobre o quando do movimento. Em termos de atitudes internas, 
o treino e domínio das qualidades do fator tempo ajudam, por exemplo, a 
que os limites não sejam tão rígidos. Auxilia, ainda a maior mobilidade e 
tolerância em relação às frustrações; se o agente não tem algo agora, talvez 
seja possível obtê-lo depois. (RENGEL, 2003, p. 70). 
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Os participantes mergulharam no fluir do movimento espontâneo, a partir da 

percepção do ritmo, criando dinâmicas corporais possíveis.  

Segundo Pereira (2011, p. 235), “Quanto mais nos conectamos com a 

dimensão de continuidade do tempo, tanto mais entramos no tempo pessoal, no 

nosso próprio ritmo interno”.  

 
Imagem 28 – Tempo e Ritmo 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Enquanto os participantes criavam seus movimentos e exploravam suas 

percepções corporais, as produções de imagens foram criadas. Não houve regras 

de como utilizar o carvão ou de como utilizariam o corpo. De maneira bem 

espontânea, alguns participantes usaram além das mãos, os pés e até todo o corpo 

para a criação da imagem. Também ficaram em posições confortáveis à sua 

escolha, sentados, deitados ou de pé, conforme explica Berge: 

 

Se uma pessoa permitir, sem reservas, rolar pelo chão, deixar-se levar, 
soltar-se, não mais defender-se, alguma coisa de muito profundo acontece, 
a respiração torna-se ampla, abdominal, provoca bocejos e suspiros de 
bem-estar. Pouco a pouco, ela deixará pesar o corpo, segmento por 
segmento, até que ele e o chão que o acolhe formem uma coisa só. Depois, 
toda nossa atenção estará voltada para uma aquiescência total a essa 
“entrega de si”, a esse abandono confiante à terra mater . Pouco importa, 
então, a posição do corpo. Cada um descobrirá a que mais lhe convém. O 
essencial é estar ao mesmo tempo distendido e receptivo, deixar, enfim, cair 
a máscara. A mudança espontânea de postura dará outras tantas ocasiões 
para que aumente a vigilante presença em si. Alternadamente o corpo está 
aberto, curvado sobre um lado, sobre o outro, entregue como um saco de 
areia. (BERGE, 1988, p. 38). 
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Imagem 29 – Desenho com carvão 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Buscou-se, então, dentro do contexto arteterapêutico, utilizar as modalidades 

expressivas da Arteterapia, com o objetivo de produzir as imagens estimuladas pelo 

movimento criativo. Estas imagens produzidas geraram símbolos, que trouxeram à 

superfície as emoções e sensações dos participantes.  

 

Imagem 30 – Produção I 

 
Acervo pessoal da autora 

 
- “Senti Impulso (impulsiva), orgânico, SEM REGRAS.” 
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Imagem 31 – Produção II 

 
Acervo pessoal da autora 

 

- “Senti leveza, aos poucos o corpo foi se soltando, à medida que eu ia percebendo 

como ele estava. Senti vontade de desenhar com as duas mãos, a sensação de 

deslizar o carvão foi muito gostoso e quis também esfumaçar com os dedos, para 

dar uma sensação de sonho.” 

 
Imagem 32 – Produção III 

 
Acervo pessoal da autora 

 
- “Sensacional utilizar os pés para trabalhar o carvão. A sensação de liberdade 

(movimento e visual) é uma delícia. Utilizei um lado do papel com os pés e outro 

lado com as mãos, trabalhando as extremidades onde o movimento termina e pode 

começar. Movimento contínuo e flexível.” 



60 

 

 

 

 A expressividade plástica do desenho em carvão, de acordo com a vivência e 

os relatos, favoreceu aos participantes o desbloqueio inicial do processo criativo, 

permitindo observar qualquer dificuldade que os participantes pudessem apresentar. 

Conforme ressalta Philippini: 

 
Algumas linguagens e materiais estarão a serviço do desbloqueio, liberação 
de conteúdos inconscientes e fluência do processo criativo. Outras estarão 
favorecendo mais a comunicação e a configuração das informações 
objetivas, enquanto outras permitem a saída do plano fugidio das ideias, 
sensações, emoções, para o campo concreto da densidade, peso, volume e 
texturas. (PHILIPPINI, 2009, p. 18). 

 

 

4.2 FATOR DE MOVIMENTO: ESPAÇO – EXPANSÃO  

 

No segundo encontro, realizamos a proposta de percepção do espaço e 

expansão do movimento. Espaço é "o lugar onde existimos". Nós ocupamos o 

espaço e somos tomados por ele, quer em movimento ou não. Quando 

nos movimentamos mudamos a nossa ocupação do espaço. Como descreve abaixo 

Rengel:  

 
Primeiro o contato como espaço pessoal, depois o parcial e o geral. Quando 
o agente começa a focalizar para fora, não existe mais a ideia de que tudo e 
uma coisa só (como acontece como fator fluência). É estabelecido o que se 
denomina "principio de realidade"; quem sou eu e quem é o outro. A tarefa 
do fator espaço é a comunicação. A comunicação que faz o agente se 
relacionar com o outro, o mundo à sua volta. A atitude relacionada ao 
espaço e a atenção, afeta o foco do movimento, informando sobre o onde 
do movimento. Características do fator Espaço trazem ao movimento um 
aspecto mais intelectual da personalidade, pois localizações no espaço 
são complexas. (RENGEL, 2003, p. 65). 
 

O intuito foi possibilitar aos participantes a compreensão do espaço interior 

dos seus corpos, a percepção corporal na interação corpo-espaço e com o coletivo. 

Buscando uma relação de harmonia com seu corpo, amenizando as possíveis 

tensões existentes aumentando a eficiência do corpo. 

Pereira (2011) comenta sobre o espaço pessoal e coletivo, tem relação entre 

o próprio espaço e dos outros. “Há aí sem dúvida uma dimensão psicológica; pois 

visto mais amplamente isto se relaciona, reflete e expressa a maneira como me 

movimento na vida, no mundo”. (p. 232).  

A maneira como cada indivíduo/personalidade relaciona-se com seu espaço 

implica numa disposição natural, consciente ou inconsciente.   
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Imagem 33 – Espaço e Expansão 

 
Acervo pessoal da autora 

 

A abordagem espaço-expansão foi estimulada após os movimentos 

espontâneos, pela expressividade da modelagem. Utilizamos massinha escolar para 

que em movimento corporal os participantes pudessem elaborar de uma forma 

lúdica esse campo simbólico. 

 

Imagem 34 – Modelagem com massinha 

 
Acervo pessoal da autora 

  

 

As produções construídas foram as seguintes: 
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Imagem 35 – Produção IV  

 
Acervo pessoal da autora 

 

- “Meu corpo só pensava em ir pra cima e fiquei muito tempo na ponta do pé, 

dançando. Com a massinha eu quis fazer o meu pé esquerdo que estava doendo. 

Estou tratando de um “esporão” e achei que meu pé poderia participar da 

modelagem. Coloquei muito verde para ele sarar. Acabei fazendo uma flor com a 

ponta do pé, ela tem um caule e raízes que a sustentam no chão. Meu pé se divertiu 

muito pisando na massinha e se pudesse ficaria até terminar de cobrir todo o papel”. 

 

Imagem 36 - Produção V 

 
Acervo pessoal da autora 
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- “Meu quadro tem um nome: Vida 

Trabalhei a explosão de cores, sentimentos e vida. 

Sem sentir não tem como viver, sem viver não tem como sentir esperança, a 

esperança é a única coisa que nos resta, viva a vida como deve ser vivida, cheia de 

amores e desamores, este é o sentido da vida.” 

 

Imagem 36 - Produção VI 

 
Acervo pessoal da autora 

 

- “Movimente! 

Movi, 

Mente – ente 

Sente 

Sem te 

Comigo  

Com i 

Imaginação 

Imagem 

Ação 

Ação  

Á vida! 

! de alegria 

de movimentação 

! de Sentir 

! Com Alma! 

! Com vida!”  

 

 

Observaram-se algumas questões que permearam o grupo, como o cuidado 

com o corpo ou parte dele, necessitava de atenção. Como também a percepção do 

sentido da vida e ação do viver no dia-a-dia de cada um. 



64 

 

 

 

4.3 FATOR DE MOVIMENTO: FLUXO – FLEXIBILIDADE 

 

Na dinâmica do terceiro encontro, os participantes estavam mais empolgados 

para criar seus movimentos. Nesta etapa, percebiam as transformações internas e 

externas que ocorriam. Despertar a conscientização do fluxo do movimento no seu 

corpo, o fluxo liberado de energia e a prontidão para interromper a qualquer 

momento o fluxo do movimento, sensação causada devido às pausas. Rengel 

complementa:  

 

A tarefa do fator fluência é a integração (tarefa refere-se ao aspecto que o 
fator de movimento auxilia a desenvolver). A integração do movimento traz 
sensação de unidade entre as partes do corpo. A atitude relacionada à 
fluência é a progressão do movimento, que pode ser livre ou contida, 
informando (informação refere-se ao aspecto de participação de atitude 
interna no movimento) o como do movimento: mais ou menos integrado 
(liberado) ou mais ou menos fragmentado (contido). A Fluência apoia a 
manifestação da emoção pelo movimento, pois os extremos e/ou as 
gradações entre um alto grau de abandono do controle ou uma atitude de 
extremo controle, manifestam no movimento os aspectos da 
personalidade que envolvem a emoção. O agente pode enfatizar, num 
determinado treino corporal, a vivencia mais consciente da fluência e 
perceber que ela pode gerar atitudes internas oníricas, imaginarias, móveis, 
criativas. A liberação da Fluência demonstra, por exemplo, expansão, 
abandono, extroversão, entrega, projeção de sentimentos. O controle da 
Fluência demonstra, por exemplo, cuidado, restrição, contenção, retrair-se. 
(RENGEL, 2003, p. 64). 

 

Trabalhou-se então a percepção do fluxo e flexibilidade do movimento, 

observando como os movimentos manifestavam-se.  

 

Imagem 37 – Fluxo e Flexibilidade 

 
Acervo pessoal da autora 
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Berge ressalta: 

 

Uma cabeça móvel, uma nuca flexível, um tronco bem centrado em seu eixo 
e que deixa livres os membros, permitem agir depressa, captar facilmente, 
correr, saltar, atacar se necessário. Mas, antes de chegar a uma unidade de 
ação corporal ao mesmo tempo receptiva e eficaz, será preciso tomar 
consciência de cada um dos segmentos que compõem o corpo, e saber 
diferenciá-los, sem o que esse corpo agirá como massa e não mais saberá 
responder às solicitações da vida. (BERGE, 1988, p. 63). 

 

Imagem 38 – Pintura com tinta a dedo 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Foi oferecida ao grupo uma folha branca grande e tinta de cores variadas, 

podendo pintar em movimento suas imagens. Fizeram a atividade com mais 

facilidade, desenvoltura e felicidade, embora ficassem em silêncio. A atividade 

promoveu um fluir corporal nas produções, resultando em sensações corporais já 

vivenciadas e no encontro com a própria identidade. 

 

Imagem 39 – Produção VII 

 
Acervo pessoal da autora 
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- Identidade negra 

“Quis mostrar minha identidade, o que sou, quem sou e o que eu faço. Querendo ou 

não corre em nossas veias o sangue negro. Independente da cor. 

Salve a identidade negra”.  

 
Imagem 40 – Produção VIII  

 
Acervo pessoal da autora 

 

- “Coloquei todo o movimento dos pés, mãos e dedos. Deixei-me levar pela música 

que ficou em mim e deixei a elasticidade em transparência” 

 

Imagem 41 - Produção IX 

 
Acervo pessoal da autora 
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- Azul da cor do mar “Imaginei um balde d’água (coloquei meus pés hoje à tarde). E 

experimentei aquela sensação fluida e geladinha. Senti-me completa ao terminar”. 

 

 

4.4 FATOR DE MOVIMENTO: PESO – EQUILÍBRIO 

 

Finalizamos o quarto encontro percebendo o peso e equilíbrio do movimento. 

O fator peso é representado por duas atitudes contrastantes de Laban. 

Forte/Pesado: Numa atitude ativa usa-se de força muscular que resulta num 

movimento forte. Quando cedemos à força da gravidade temos uma atitude passiva, 

que resulta num movimento de queda ou num movimento pesado. 

Leve/Fraco: Ao contrário do anterior tende para cima, vez que usam 

qualidades opostas leve/fraco, no sentido oposto da força da gravidade, uma 

suspensão momentânea. Rengel acrescenta: 

 

Este fator auxilia na conquista da verticalidade. E possível observar como o 
bebê deixa cair objetos varias vezes, descobrindo a força da gravidade. 
Depois ele a experimenta em si mesmo, ate ficar de pé sustentando seu 
corpo. As qualidades de esforço do fator peso são leve e firme, com todas 
as nuances de peso possíveis entre estas polaridades. A tarefa do fator 
peso é auxiliar na assertividade. Ela dá estabilidade ao agente, proporciona 
segurança. A atitude relacionada ao peso é a intenção, a sensação. O peso 
informa sobre o o quê do movimento. Peso traz ao movimento um aspecto 
mais físico da personalidade. O fator peso auxilia o desenvolvimento do 
domínio de si próprio, ao transportar o corpo sem ajuda do outro, daí ele 
gera a afirmação da vontade. Movimentos leves são mais fáceis para cima, 
revelam suavidade, bondade, e em outro polo, superficialidade. Movimentos 
firmes são mais fáceis para baixo, demonstram firmeza, tenacidade, 
resistência ou também poder. (RENGEL, 2003, p. 67). 

 

Imagem 42 – Peso e Equilíbrio 

 
Acervo pessoal da autora 
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Durante esta fase as narrativas foram ganhando compreensão, os 

participantes embarcavam no olhar de suas vidas, suas transformações corporais, 

necessárias ou construídas. E a percepção de si, identificando sua personalidade, 

suas possibilidades, suas alegrias e necessidades. 

A ideia neste encontro foi utilizar a modalidade expressiva da colagem, 

utilizando papéis com variadas texturas, que pudessem ajudar a explicitar símbolos 

e conteúdos latentes, com o objetivo que os participantes confrontassem, 

elaborassem e transformassem através de suas sensações e imagens. 

 

 Imagem 43 – Colagem com papel de texturas 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Nesta última fase do trabalho arteterapêutico, foi possível ver as 

manifestações como: 

 

 Imagem 44 - Produção X  

   
Acervo pessoal da autora 
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- “Eu reino soberana de mim mesma! Eu escolho o que deve fazer parte da minha 

vida. Dar uma parada e perceber meu corpo me fez muito bem. Percebi que deixei 

meu corpo de lado, mas o bom é que me lembrei dele”. 

 

Imagem 45 - Produção XI  

   
Acervo pessoal da autora 

 

“Eu sou assim: um dia triste, o outro fazendo a alegria dos outros. Uma noite peru e 

na outra Maria arrumando a casa, mas sempre deixando que o movimento da vida 

me leve. Leve para a natureza, leve para a sabedoria, leve para a escuridão. Mas 

me leve e nunca me deixe parar. Coloque-me em movimento: leve, pesado, fluido, 

intenso ou lento. Mas, assim: eu dançante e elétrica, nunca estática”. 

 

Imagem 46 - Produção XII 

   
Acervo pessoal da autora 
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- “O encontro do equilíbrio dentro do movimento expansivo, acelerado e flexível num 

mergulho no papel laminado. Resgatando a memória da infância e alegria que mora 

ainda em mim.  

O ciclo solar finaliza o: Individualismo, o orgulho, a beleza externa e a bobagem 

pouca. Junto com o fim do ciclo solar termina a primeira etapa de uma vida toda, 

vida longa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Imagem 47 – Movimento Criativo 

 
Disponível em: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia /2012/04/05/921917/conheca-danca-

henri-matisse.html 

 

 

Qualquer coisa experimentada fora do corpo, 
num sonho, por exemplo, não é 
experimentada, a menos que a 
“incorporemos”, porque o corpo significa o 
aqui e agora (JUNG, 1930). 

 

 

Por entender que o movimento expressivo pode atuar exercendo um 

importante papel terapêutico nos processos criativos na arteterapia, facilitando a 

expressão, a comunicação e a materialização do mundo interno do indivíduo, 

buscou-se refletir como contribuir para resgatar a ligação com o próprio corpo, 

propiciando o fortalecimento da identidade de cada um. 

Para tal, o presente estudo foi desenvolvido através de oficinas vivenciais, 

observação e relatos dos participantes, onde percebi que o movimento criativo pode 

beneficiar o autoconhecimento, o poder pessoal, o crescimento de si e a aceitação 

do interior de si mesmo, possibilitando usar esta expressão como efetivo 

complemento à atividade arteterapêutica. 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia%20/2012/04/05/921917/conheca-danca-henri-matisse.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia%20/2012/04/05/921917/conheca-danca-henri-matisse.html
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Conclui que a proposta alcançou o resultado desejado, pois possibilitou 

reflexões a respeito de integrar o olhar ao corpo e ao movimento, construindo um 

espaço de escuta e de criatividade para os participantes, levando a defender a 

integração entre movimento criativo e expressividades plásticas no processo 

arteterapêutico. 

Percebi também que a tomada de consciência corporal através da 

metodologia de Laban, pode ser favorecida pela aliança com as materialidades 

expressivas. Nesta metodologia, o relaxamento, a respiração, o estímulo sensorial, a 

percepção do movimento voluntário e involuntário, a aplicação do movimento e a 

criação de gestos, permitiram experimentar possibilidades criativas, potencializados 

através de modalidades expressivas como o desenho, a pintura, a modelagem e a 

colagem.  

Cabe ressaltar que o processo arteterapêutico não finda neste processo de 

criação, pois os participantes podem seguir refletindo sobre a narrativa das imagens 

e da vivência nos encontros. 

Nesse sentido, a busca por atividades corporais que combinem mais com a 

subjetividade de cada um, ou pequenas ações que possibilitem o mover-se 

poderiam fazer com que essas pessoas deixassem de lado o sedentarismo, 

permitindo mudanças no seu estilo de vida e promovendo maiores benefícios para a 

saúde e a qualidade de vida das mesmas. Com a finalidade de que este corpo seja 

descoberto, reconhecido, acolhido e vivenciado, proporcionando um melhor 

entendimento de seus anseios, suas dificuldades e seus medos. 

Acredito que o presente estudo seja parte de uma ampla pesquisa, já que 

abrange dimensões arquetípicas e todos os ciclos vitais. Sendo assim, recomendo a 

realização de estudos complementares, relacionados a outros grupos com outras 

cronologias, ou em outros contextos laborativos, como, por exemplo, idosos, 

pessoas portadoras de necessidades especiais, adolescentes e crianças. 

Então, concluo que o movimento expressivo pode sim atuar exercendo um 

importante papel nos processos criativos na arteterapia, facilitando a expressão, 

comunicação e materialização do mundo interno do indivíduo. 
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIO 1 
 

Participante: R.O. 

Idade: 55 

 

1) Como você se relaciona com seu corpo? 

Hoje o vejo com mais consciência e cuidado. 

 

2) O que você compreende como movimento criativo? 

É o movimento que surge a partir do próprio corpo, estando aberta às 

“necessidades” que ele “pede” e pode. 

 

3) Há algum movimento cotidiano, que lhe faz sentir bem, lhe dá prazer ou 

se sente mais relaxado e livre corporalmente?  

Sim. Todos os dias no início, às vezes no meio do dia ou quando “ele pede”, no final 

do dia antes de deitar, me agacho e vou me desenrolando até ficar em pé 

totalmente. 

 

4) Como você poderia exemplificar algum momento que une cuidado com 

seu corpo e movimento no decorrer do seu dia-a-dia?  

Acho que a respiração e o movimento descrito anteriormente. 

 

5) Você já participou ou participa de alguma vivência corporal? 

Já participei, e hoje somente Yoga. 
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QUESTIONÁRIO 2 
 

Participante: A.V. 

Idade: 43 

  

 

1) Como você se relaciona com seu corpo? 

Amor é a chave desse relacionamento. 

 

2) O que você compreende como movimento criativo? 

Todo o movimento não cotidiano, tudo aquilo que o meu corpo possa falar, 

demonstrar, etc. 

 

3) Há algum movimento cotidiano, que lhe faz sentir bem, lhe dá prazer ou 

se sente mais relaxado e livre corporalmente?  

Caminhar com passos longos e firmes. 

 

4) Como você poderia exemplificar algum momento que une cuidado com 

seu corpo e movimento no decorrer do seu dia-a-dia?  

Relaxamento é o que posso definir. 

 

5) Você já participou ou participa de alguma vivência corporal? 

Já participei sim. 
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QUESTIONÁRIO 3 

 

Participante: A.N. 

Idade: 44 

 

1) Como você se relaciona com seu corpo? 

Hoje não estou conseguindo fazer exercícios regularmente, então, ando meio 

descontente com isso.  

Mas no geral, gosto do meu corpo e de cuidar dele. Eu estou com um problema no 

pé esquerdo, que estou tratando. 

 

2) O que você compreende como movimento criativo? 

Para mim é aquele que nasce espontaneamente, a partir deum mover-se natural e 

fluido. E ele pode estar sincronizado com suas emoções e sentimentos. 

 

3) Há algum movimento cotidiano, que lhe faz sentir bem, lhe dá prazer ou 

se sente mais relaxado e livre corporalmente?  

Gosto muito de fazer alongamento. Adoro nadar e dançar também. 

 

4) Como você poderia exemplificar algum momento que une cuidado com 

seu corpo e movimento no decorrer do seu dia-a-dia?  

Faço alguns exercícios logo que me levanto, todos os dias. Trabalho a respiração e 

o alongamento.   

- Cruzo os braços (mãos no ombro) e desço o tronco até onde eu conseguir (conto 

até 20). Volto devagar. 

- Em pé, braços ao longo do corpo. Abro os braços, elevando-os lateralmente até o 

topo da cabeça e inspiro enquanto isso. Depois, retorno os braços, expirando (7 

vezes). 

 

5) Você já participou ou participa de alguma vivência corporal? 

Sim, fazia dança do ventre e dança tribal. Atualmente, estou fazendo um curso de 

dança circular. 
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QUESTIONÁRIO 4 
 

Participante: R.I. 

Idade: 54 

  

1) Como você se relaciona com seu corpo? 

Eu e meu corpo somos bem relacionados. Nos entendemos bem, eu aceito como ele 

é e sou muito grata a ele, pois me faz ser quem eu sou e me permite ser quem 

quero ser. 

 

2) O que você compreende como movimento criativo? 

Deixar fluir o que meu corpo deseja e não coordená-lo de acordo com o meu 

consciente ou com a censura do outro. 

 

3) Há algum movimento cotidiano, que lhe faz sentir bem, lhe dá prazer ou 

se sente mais relaxado e livre corporalmente?  

Sim, quando deito no meu sofá, no final da noite, com as costas no acento e as 

pernas para cima, no seu encosto. 

 

4) Como você poderia exemplificar algum momento que une cuidado com 

seu corpo e movimento no decorrer do seu dia-a-dia?  

Durante o banho. 

 

5) Você já participou ou participa de alguma vivência corporal? 

Já participei de muitas e agora estou participando desta. Quando acabar um 

trabalho que estou fazendo, pretendo retomar à Yoga. 
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QUESTIONÁRIO 5 

 

Participante: S.Y. 

Idade: 32 

  

1) Como você se relaciona com seu corpo? 

Com aceitação e reparos. 

 

2) O que você compreende como movimento criativo? 

Movimento interno e externo sem valor de autocrítica, críticas e bloqueios. 

 

3) Há algum movimento cotidiano, que lhe faz sentir bem, lhe dá prazer ou 

se sente mais relaxado e livre corporalmente?  

Automassagem no couro cabeludo durante o banho e o ato de lavar o corpo, 

também no banho. 

 

4) Como você poderia exemplificar algum momento que une cuidado com 

seu corpo e movimento no decorrer do seu dia-a-dia?  

O ato de passar creme hidratante no corpo toda noite, une relaxamento e bem-estar. 

 

5) Você já participou ou participa de alguma vivência corporal? 

Já participei de grupo de dança e curso de preparação corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 6 

 

Participante: A.B. 

Idade: 41 

1) Como você se relaciona com seu corpo? 

Eu me movimento bem com ele e meu relacionamento atual é de coloca-lo sempre 

ativo, trabalhando. 

 

2) O que você compreende como movimento criativo? 

Um movimento que vem de dentro para fora, criado através do meu próprio corpo e 

movimento. 

 

3) Há algum movimento cotidiano, que lhe faz sentir bem, lhe dá prazer ou 

se sente mais relaxado e livre corporalmente?  

Sim, esticar no chão, contorcer as pernas, cruzar os braços para cima da cabeça, 

atrás nas costas e na frente da barriga. 

 

4) Como você poderia exemplificar algum momento que une cuidado com 

seu corpo e movimento no decorrer do seu dia-a-dia?  

Tenho o hábito de sempre antes das aulas, me alongar no chão e ir à academia 

malhar. 

 

5) Você já participou ou participa de alguma vivência corporal? 

Sim, trabalho com criação de movimento. 

 


