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RESUMO 
 

Esta pesquisa apresenta e analisa a Bioexpressão – proposta teórico-prática 
criada e desenvolvida pela professora doutora Lucia Helena Pena Pereira, 
apontando que esse trabalho vem ao encontro das atuais necessidades de se 
pensar a formação integral dos educadores. O trabalho se pauta, 
prioritariamente, na teoria reicheana e nas de seus seguidores, que defendem a 
unicidade soma-psique, tendo a ludicidade como recurso para a integração das 
dimensões cognitiva, emocional e motora, para a construção e compreensão de 
si, desenvolvimento da autonomia e da expressão pessoal. As teorias aqui 
consideradas são significativas para os estudos na área da Educação na 
medida em que apontam possibilidades de um novo olhar para a prática de sala 
de aula e as relações que nela se estabelecem. Evidencia-se que, para que o 
educador esteja envolvido com mais clareza e segurança no seu ofício, deve 
voltar seu olhar, primeiramente, para si mesmo e para sua corporeidade, o que 
lhe permite se (re)descobrir, se (re)inventar e assim olhar para si e para seu 
educando de uma forma mais inteira. Através do acompanhamento de treze 
alunas, inscritas na disciplina Bioexpressão, na graduação de Pedagogia, da 
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), foi possível observar as 
mudanças, provenientes das práticas bioexpressivas, que se apoiam em três 
eixos: centramento, grounding e autoexpressão, e quais os reflexos destas, nas 
participantes e em seu cotidiano. Para atender aos objetivos propostos, foi 
escolhida a pesquisa de cunho qualitativo descritivo e as ferramentas utilizadas 
para a coleta de dados foram o questionário, as entrevistas semiestruturadas, 
as observações e os relatos de experiência, sendo utilizada a análise de 
conteúdo para avaliar as categorias emergentes do estudo. A relevância da 
pesquisa fica evidenciada, tanto na necessidade de se pensar a formação de 
professores contemplando sua totalidade, condição que pode influenciar 
positivamente a sua vida pessoal e profissional, quanto na constatação da 
importância de se criarem espaços, nos cursos de licenciatura, principalmente 
na Pedagogia, para que os alunos tenham contato com propostas 
diferenciadas, que lhes permitam se conectar com sua interioridade, 
criatividade e imaginação, instrumentos essenciais para que surjam 
possibilidades de uma nova postura educacional, condizente com a 
contemporaneidade.  

 

Palavras-chave: Bioexpressão. Formação Integral do Educador. Ludicidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

This research presents and analyzes the Bioexpressão - the theoretical and 
practical designed and developed by teacher Dr. Lucia Helena Pereira Pena, 
pointing out that this work meets the current needs of thinking of integral 
formation for educators. The study is guided, primarily, for the Reich’s theory 
and in those or his followers, who defend the uniqueness soma-psyche, having 
the playfulness as a resource for the integration of the cognitive, emotional and 
motor dimensions, for the construction and understanding of self, development 
of autonomy and personal expression. The theories considered here are 
significant for studies in Education in that indicate a new look possibilities to the 
practice classroom and the relationships that established therein. It is evident 
that, for that the educator is involved with more clarity and security in his office, 
must return his look, first, to himself and to his corporeal, that allowing him to 
(re)discover, (re)invent and so look for yourself and your student in a manner 
more whole. Through the accompaniment of thirteen students, entered in the 
discipline Bioexpressão, of the Federal University of Sao Joao del Rei (UFSJ), 
was possible to observe changes, from the bioexpressive practice, which 
support on three axes: centering, grounding and self-expression, and what the 
consequences of these, in the participants and in their daily. To meet the 
proposed objectives, was chosen descriptive qualitative research and the tools 
used for data collection were the questionnaire, semi-structured interviews, 
observations and experience reports, being used content analysis to evaluate 
the categories emerging from the study. The relevance of the research is 
evident, both the need to consider the formation of teachers contemplating their 
entirety, condition that can positively influence in their personal and professional 
life, as in the realization of the importance of creating spaces, in undergraduate 
courses, especially in Pedagogy, for that the for students have contact with 
different proposals, enabling them to connect with their interiority, creativity and 
imagination, essential tools for that arise possibilities of a new educational 
approach, consistent with the contemporary. 

 

Keywords: Bioexpressão. Integral Formation of Educator. Playfulness. 
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INTRODUÇÃO  

 
Eu quero desaprender para aprender de novo.  

Raspar as tintas com que me pintaram.  
Desencaixotar emoções, recuperar meus sentidos.  

Rubem Alves 
 

O início do caminho... 

 

Esta pesquisa nasceu de um sonho que é trabalhar a Educação e a 

pesquisa por meio de uma experiência mais humana. Historicamente, 

percebemos que os assuntos relacionados à pesquisa e à Educação são 

frequentemente tratados como se fossem meramente pautados, como afirmam 

Moreira e Simões (2006, p. 71), na “lógica mental e racional”. Buscamos, nesse 

sentido, um olhar diferenciado para as práticas educacionais. Um olhar que 

valorize o ser humano de forma totalizante, que promova um crescimento real 

do indivíduo através do seu próprio (re)conhecimento no tempo e no espaço 

social. Para isso também se faz necessário um olhar múltiplo e integral para o 

corpo.  

 
Cuidar do corpo significa a busca da assimilação criativa de 
tudo o que possa ocorrer na vida, compromissos e trabalhos, 
encontros significativos e crises existenciais, sucessos e 
fracassos, saúde e sofrimento. Somente assim nos 
transformamos mais e mais em pessoas amadurecidas, 
autônomas, sábias e plenamente livres (Boff, 2005a, p. 154). 

 

O homem contemporâneo vem enfrentando substanciais pressões em 

seu cotidiano, gerando diversas situações de estresse. Não é muito diferente, 

quando levamos em conta o trabalho docente. É significativo o índice de 

insatisfação, entre professores, com a sua profissão, com o seu desempenho e 

principalmente com as dificuldades encontradas na relação professor-aluno. O 

diálogo, a cada dia, se processa com menos intensidade e os estímulos da 

aprendizagem se distanciam do intento inicial. O modelo mais conhecido de 

educação, ainda privilegia a atitude autoritária, através do corpo disciplinado; 

podendo gerar estagnação, falta de criatividade e autonomia, tanto dos 

docentes quanto dos alunos.  
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Proveniente de uma realidade que, muitas das vezes, refreia as 

manifestações espontâneas de expressividade, de autenticidade e potencial 

criativo, o indivíduo desenvolve, durante seu crescimento, muitos 

enrijecimentos musculares que se tornam crônicos com o passar dos anos. 

Isso dificulta ou até impede que se posicione de forma atuante na sociedade 

em que vive, deixando marcas no seu corpo. Pereira afirma que: 

 

  É importante que aprendamos a conhecer o nosso corpo, a 
ouvir seus pedidos e seus avisos, que saibamos, enfim, 
entender sua linguagem, o que nos permitirá uma 
convivência mais harmoniosa com nós mesmos e com a 
realidade circundante (1992, p. 75). 

 

Quando pensamos que o corpo do sujeito se constitui pelas impressões 

que se inscrevem nele através dos toques, dos sabores, das nuanças, dos 

sentidos, dos significados que vão moldando uma escultura invisível, de onde 

emerge a sua existência, devemos atentar para a forma como essas 

impressões vão desenhando os traços. Se forem dadas possibilidades ao 

indivíduo de se expressar de forma criativa, se articular, se integrar, se conectar 

e deixar fluir suas emoções através de práticas que valorizem esses aspectos, 

poderá ocorrer mudanças que venham a interferir positivamente na sua 

condição de vida.  

Apesar de surgirem novos paradigmas em relação ao conceito de sujeito 

e de corpo, venho observando, ao longo de minha docência, alguns 

empecilhos, entre os envolvidos no processo educacional, ao lidar com sua 

corporeidade e com sua construção de identidade.  

Mas, foi quando iniciei meu trabalho junto ao curso de formação de 

professores que pude constatar, de uma forma mais concreta, esse problema. 

Grande parte dos alunos mostra resistência às manifestações corporais e, 

aparentemente, apresenta dificuldades de se posicionarem como sujeitos 

construtores da sua historicidade. Isso contribui para que os indivíduos desse 

contexto manifestem insatisfações e desencantos antes mesmo de iniciarem 

sua prática docente.  

Daí nasce a minha preocupação com os sujeitos emergentes dessa 

conjuntura. São esses os educadores que permearão o processo educativo das 
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nossas crianças. Será possível uma educação, que possibilite a formação de 

sujeitos mais autônomos, capazes de se posicionarem perante os tropeços, as 

dificuldades e as intempéries de suas vidas?  

Como professora, venho tentando descobrir novas estratégias de 

trabalho que valorizem o ser humano por inteiro, que permitam a construção da 

identidade do sujeito, que possibilitem reflexões sobre as atuais posturas dos 

profissionais da educação como um todo. 

Foi esse enredo que instigou o desejo de ampliar conhecimentos e 

encontrar subsídios científicos que me propiciassem novas práticas 

educacionais. Práticas essas voltadas para um novo contexto, no qual a 

preocupação maior é o respeito ao sujeito e à sua história de vida.  

 Em minha busca, cursei uma disciplina isolada – Corporeidade, 

Expressividade e Educação - do Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de São João del-Rei, ministrada pela professora doutora 

Lucia Helena Pena Pereira. Deparei-me então, com uma proposta que veio ao 

encontro de minhas expectativas. Esta proposta, criada pela professora, teve 

estudos aprofundados em sua tese de doutorado, Bioexpressão: a caminho de 

uma educação lúdica para a formação de educadores, defendida em 2005, na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

A Bioexpressão foi criada ao longo de quase vinte anos de estudo, como 

narra sua criadora (PEREIRA, 2011). Seu interesse pela relação soma – psique 

surgiu da sua necessidade de tentar entender o porquê de suas próprias 

contraturas musculares que a imobilizavam, evidenciadas na dor não só física, 

mas também a dor de não poder ter liberdade de movimentos e de se 

expressar. Aprendeu que tais contraturas se relacionavam a emoções mal 

trabalhadas e investiu na compreensão deste processo. A partir dos resultados 

experimentados em si mesma, procurou levar para sua prática educativa os 

conhecimentos adquiridos. Passou, então, a buscar uma metodologia que a 

ajudasse nisso. Ela narra:  

O primeiro passo para uma mudança na prática pedagógica foi 
trabalhar com música, com sons, com histórias infantis e com 
movimentos, abrindo espaço para a emoção e o prazer. Isso se 
deu, quando pude perceber que uma melhor qualidade de vida 
se relaciona a podermos nos expressar com maior 
espontaneidade. Fui gostando cada vez mais disso. Meus 
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educandos adolescentes também. A vivência de sala de aula 
propiciou experiências que, a cada dia, me conduziam a refletir 
sobre o que deveria levar para esse espaço privilegiado, ou 
que pelo menos deveria ser, de aprendizagem. Sempre me 
incomodou o fato de que o conhecimento, tendo por base uma 
visão positivista de objetividade e racionalidade, se colocasse 
desvinculado da vida (PEREIRA, 2005, p. 2). 
 
 

O aprofundamento teórico da Bioexpressão teve origem no curso de 

Mestrado de sua criadora, finalizado em 1992, na Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro – UERJ. Sua pesquisa analisa “possibilidades de levar para a 

sala de aula, junto com a alegria e a arte, um pensar mais crítico e mais 

flexível, e estabelecer relações mais estreitas entre educandos e educadores” 

(PEREIRA, 2005, p. 2). Nesse estudo, a autora tem como foco as séries iniciais 

do ensino fundamental e o desenvolvimento de uma metodologia que 

valorizava o corpo na sala de aula. Entretanto, surgiram resultados não 

esperados: 

  

Para minha surpresa, na época, os educadores e profissionais 
de áreas afins, participantes da pesquisa que desenvolvi, se 
mobilizaram não só para uma transformação de suas práticas, 
do ponto de vista metodológico, mas sinalizaram que 
mudanças mais profundas estavam ocorrendo em si mesmos 
na vivência das atividades propostas, nos momentos de trocas 
e reflexões (PEREIRA, 2005, p. 2). 

 

 A partir de 1996, a professora passa a lecionar na Universidade Federal 

de São João del-Rei1, onde dá início ao seu trabalho com a Bioexpressão, em 

formato de disciplina na graduação e em outros espaços, com públicos 

diferenciados, como os grupos de terceira idade, de adolescentes e de 

formação continuada de professores.  

  No Doutorado, a autora aprofundou os estudos e configurou 

teoricamente sua proposta através de uma pesquisa-ação com professores de 

ensino médio e segunda etapa do ensino fundamental. Assim pôde verificar 

como a prática bioexpressiva repercutia em profissionais da educação e, 

posteriormente, em suas salas de aula. 

                                                           
1 Nessa época Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei – FUNREI.  
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Com o retorno do doutorado em março de 2005, a professora assume a 

coordenação do NECCEL – Núcleo de Estudos Corpo, Cultura, Expressão e 

Linguagem – UFSJ, criado em 2002.  O NECCEL tem três linhas de pesquisa, 

entre elas, uma voltada para os estudos da Bioexpressão. Novas abordagens 

passaram a ser desenvolvidas desde então, ampliando o campo de estudo, 

incluindo pesquisas de Iniciação Científica (PIBIC- FAPEMIG e PIBIC-CNPQ), 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e de Mestrado. 

 Após a descoberta dessa proposta, tive meu interesse despertado e com 

a permissão da professora, passei a acompanhá-la em suas aulas teórico-

práticas da graduação, para vivenciá-las e compreendê-las melhor. A partir daí 

venho me dedicando aos estudos da Bioexpressão como um possível 

mecanismo de auxílio ao (re)encontro com o outro e consigo mesmo, com as 

próprias potencialidades, desejos, emoções e espiritualidade. Acredito que um 

maior conhecimento de nós mesmos possibilitará uma base para a constituição 

de sujeitos com uma melhor visão de mundo e de si. 

Frente às novas responsabilidades e exigências, procedentes da rápida 

transformação do contexto social, o papel do professor impõe um grande 

desafio pessoal. Conforme Yaegashi (2008), com o aparecimento de novos 

meios de informação, vê-se a necessidade da função docente deixar de ser 

apenas transmissora do conhecimento e ir em busca de constantes 

atualizações, adequando seu papel ao perfil necessário para a atualidade.  

Maurice Tardif (2001) fala-nos da importância de valorizarmos, na 

formação e prática docentes, a subjetividade do educador, pois sua prática é 

perpassada pela sua experiência de vida, afetividade, corporeidade, crenças, 

valores e a necessidade de que se compreenda a prática docente como 

produtora de saberes e não como somente aplicadora de saberes produzidos 

por outros. De acordo com Moyzés e Mota: 

 
     
 Mesmo com todas as discussões e propostas que têm 

acontecido acerca da formação de professores, é imperioso 
pensar o professor como um todo, sem a dicotomia corpo e 
mente. Da mesma maneira que ele tem de se preparar, lendo, 
estudando, procurando se atualizar, o professor deve também 
estar atento ao seu corpo, ouvindo o que ele está dizendo, o 
que ele está precisando (2004, p. 3). 
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No atual contexto, cresce a necessidade de se pensar na formação do 

professor, de modo a valorizar a construção e reconstrução da identidade deste 

profissional da educação, respeitando suas próprias diferenças e sua 

historicidade, além de propiciar um espaço para sua expressão, escuta de si 

mesmo e do outro. Conforme Mota, Lélis e Fernandes: 

 

Sabemos que o corpo, além de ser a expressão da história 
individual, representa valores comuns da sociedade, de formas 
diferenciadas no tempo e no espaço, sendo mediada pela 
cultura. Necessário se faz nesse processo que o educador 
reconheça seu corpo, busque em sua história de vida 
compreender como se conformou seu corpo de criança, de 
adolescente e de adulto. Espera-se com isso que entenda as 
interferências desta história no seu ser professor (2004, p. 4). 

 

 Quando permitimos mudanças na relação com o nosso corpo, 

possibilitamos mudanças na nossa forma de pensar. É o início de uma leitura 

mais efetiva dos sinais transmitidos pela expressão corporal. É o caminho para 

uma configuração do autoconhecimento e uma melhor compreensão da 

realidade.  

Para uma educação, que vem ao encontro das necessidades exigidas 

pela contemporaneidade é imprescindível a criação de um espaço de diálogo 

entre as partes e o todo, proporcionando-se aos indivíduos a consciência de 

pertença a um grupo, a uma comunidade, a uma sociedade. Sociedade que 

também é global, ou seja, o indivíduo faz, concomitantemente, parte da 

globalidade e da individualidade. Também é necessária a preparação desse 

sujeito para o respeito às singularidades, capacitando-o para lidar com a 

diversidade.  

Desse modo, como nos mostra Moraes (2005), a educação passa a ser 

compreendida como interlocutora nos diálogos do homem com ele próprio, com 

a sociedade e com a natureza, possibilitando ações integradoras do corpo-

mente, cérebro-espírito. Ações estas que irão fortalecer a interioridade do 

indivíduo, o desenvolvimento do próprio equilíbrio; da expressividade e do 

cuidado consigo e com os seres humanos. A mesma autora afirma: 
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Para tanto, precisamos repensar a escola, o currículo, as 
metodologias, os ambientes de aprendizagem, a necessária 
formação de professores nessa área, de forma a incluir 
estratégias que cultivem a imaginação, a atividade criadora na 
sala de aula e incentivem a espontaneidade, a iniciativa, o senso 
de humor, a curiosidade, o questionamento de si mesmo, criando 
condições favoráveis para que eles possam criar um espaço 
para a fantasia e o jogo imaginário, para o respeito às 
diferenças, para a cooperação e o compartilhamento, para 
aceitação de si mesmos e dos outros (p. 166). 

 

Como podemos perceber, as novas propostas ressaltam a necessidade 

do trabalho que estimule procedimentos que estão ligados à valorização do 

indivíduo, que possibilitam seu crescimento pessoal, individual e coletivo. A 

preocupação nítida é fazer que esse indivíduo se sinta bem consigo mesmo, 

equilibrado e integrado ao meio em que vive. É de suma importância, ainda, 

pensarmos naqueles que irão lidar com a educação propriamente dita.  

Considerando-se esse novo parâmetro educacional, será que nossos 

educadores estariam, de fato, preparados? Saberiam relacionar-se de forma 

mais apropriada, com sensibilidade e capacidade de percepção das 

diversidades presentes na atualidade? Ora, se esses educadores provêm 

dessa educação tradicionalmente dualista, autoritária e reprodutora do sistema 

dominante, parece inimaginável uma postura que compreenda o aprendiz como 

um sujeito sensível, repleto de registros de vida e um ser humano que está 

sempre em processo de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo carente de 

possibilidades de troca com o seu grupo e com sua realidade. 

Diante do exposto, cresce o interesse em descobrir propostas 

pedagógicas que associem a visão global de mundo e de educação ao 

compromisso de trabalhar os responsáveis pelo ensino dentro desta mesma 

visão. Reforçar a subjetividade do educador, trazendo à tona seus sentimentos, 

sua sensibilidade, sua corporeidade farão despertar em si uma melhor 

compreensão de sua posição no mundo e, como consequência, permitirá 

maiores condições de cumprir plenamente seu papel na sociedade, como 

cidadão e como profissional. 

Enfim, pensando na perspectiva da educação contemporânea que busca 

a formação do sujeito, alicerçada na sua integralidade, corpo, emoções, 

intelecto e diversidade sociocultural, acreditamos que a Bioexpressão pode ser 
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um espaço para o encontro da subjetividade do educador, pois propõe 

possibilidades para o conhecimento e reconhecimento de si mesmo, a 

percepção do outro, o afloramento do sensível, entre outros aspectos; 

propiciando assim, novos olhares para o que está à volta do indivíduo. Ela traz, 

de modo inovador, a preocupação de proporcionar uma melhora das condições 

de viver, tanto do educando quanto do educador. Desse modo, o objetivo desse 

trabalho é conhecer e compreender o campo teórico da Bioexpressão; 

descrever seus efeitos, como possibilidade de vivências corporais, dos 

processos de melhor percepção de si, do outro e da expressão criativa, nos 

alunos graduandos em Pedagogia, da Universidade Federal de São João del-

Rei; além de refletir sobre a  Bioexpressão como uma possível proposta 

pedagógica de crescimento pessoal e profissional. 

Para tanto, dividimos esta pesquisa em três capítulos. No primeiro, 

apresentamos os fundamentos da Bioexpressão. Entendemos que para uma 

melhor compreensão da proposta, se fez necessário breves considerações 

relativas aos olhares sobre o corpo, partindo do princípio que o trabalho da 

Bioexpressão prioriza as vivências corporais. No segundo capítulo 

apresentamos a metodologia utilizada, incluindo a descrição de uma aula de 

vivências bioexpressivas e a analise propriamente dita dos dados. No terceiro e 

último capítulo, retomamos as reflexões desencadeadas ao longo do trabalho. 

E por fim nas considerações finais, apresentamos nossas ideias, relativas aos 

resultados colhidos em todo o processo da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

BIOEXPRESSÃO – O CORPO SOB UM NOVO OLHAR  

 

Há mais razão no seu corpo que na sua melhor sabedoria 
Nietzsche 

 

Neste capítulo, nos propomos a apresentar a Bioexpressão, trazendo os 

princípios básicos que norteiam sua sustentação teórica. Ele está subdividido 

em dois tópicos que abrangem uma discussão sobre o corpo e a descrição da 

Bioexpressão. Como esta proposta prioriza as vivências corporais, antes de 

entrar no referencial teórico específico da Bioxpressão, entendemos que é 

conveniente refletirmos sobre alguns aspectos relevantes a respeito do corpo.  

 

1.1 Reflexões sobre o Corpo 

 

 Ao longo dos tempos, vimos sofrendo transformações que acabam se 

refletindo em nosso corpo. Para iniciar esse tópico fiz um breve relato sobre as 

características que compunham o corpo de ontem e quais as visões que se tem 

do corpo na atualidade. 

 

1.1.1 O corpo de ontem: breves considerações 

 O pensamento fragmentado sobre o corpo se mostra presente desde as 

mais remotas eras. Na cultura grega, já aparecia uma valorização do 

pensamento racional em relação ao intuitivo. Nessa época, a alma era 

idealizada numa dimensão interna contrapondo-se ao corpo (matéria), 

considerado numa dimensão externa. Assim, o que era do corpo ficava à 

margem, servindo somente como medianeiro para se alcançar o que era do 

espírito, por isso, o mito de que só um corpo belo e saudável poderia atingir a 

elevação da alma. Essas ideias permaneceram na Idade Média, consolidadas 
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pelo teocentrismo. O dualismo continuou sendo reforçado, mas 

diferencialmente, foi dado ao corpo um aspecto de negação. Só era possível 

atingir os valores espirituais se o corpo fosse reprimido em seus desejos 

(PEREIRA e SILVA, 2008). 

Durante os séculos XVI e XVII, surgiu uma nova concepção de mundo, 

que passou a ser visto como uma máquina regida pelas mãos do homem. Isso 

aconteceu, principalmente, após o estabelecimento dos métodos criados por 

Descartes. Capra afirma que, 

 
[...] o ponto fundamental do método de Descartes é a dúvida. 
Ele duvida de tudo que pode submeter à dúvida - todo o 
conhecimento tradicional, as impressões de seus sentidos e 
até o fato de ter um corpo -, e chega a uma coisa que não pode 
duvidar, a existência de si mesmo como pensador (1988, p. 
50). 

 

Com o racionalismo, o ser humano descobre o poder da razão, 

provocando um abismo ainda maior entre o corpo e a mente. Sobre esta base 

foi construída a ciência moderna. Descartes, na observação de Moraes (2005, 

p. 36), “deduziu que a essência da natureza humana está no pensamento e 

este está separado do corpo. A mente, essa coisa pensante, está separada do 

corpo, coisa não pensante, coisa extensa e constituída de partes mecânicas”. 

O cartesianismo passa a vigorar intensamente em todos os segmentos, 

trazendo novos ares para os estudos científicos da época. Surge uma 

valorização exagerada do tecnicismo, baseada nas propostas de exatidão 

matemática convencionadas por Descartes. E neste novo rumo, o homem 

deixa de se sentir parte integrante da natureza e passa a considerá-la como 

uma enorme máquina, que pode ser controlada por suas ações. Moraes 

analisa algumas consequências desta visão: 

 

Como nunca antes ocorrera, o homem alienou-se da natureza, 
do trabalho, de si mesmo e dos outros. Dividido no 
conhecimento, dissociado em suas emoções e em seus afetos, 
com a mente técnica e o coração vazio, sem um trabalho digno 
e satisfatório, compartimentalizado no viver e profundamente 
infeliz. Tendo à sua disposição um arsenal tecnológico sem 
precedentes na história da humanidade, o homem foi criando 
um mundo desditoso, talado por guerras, em permanente 
estado de conflito. Um mundo onde já não mais se conjugam 
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os verbos compartilhar e cooperar, onde não mais há 
compaixão e solidariedade no cotidiano das pessoas (2005, p. 
43).  

 

Com o tecnicismo aguçado, a vida em sua essência foi diminuindo nas 

cores, nos gostos e sabores, tal era a preocupação com o espírito mecanicista. 

Moraes (2005) enfatiza que esse pensamento trouxe muitos avanços à ciência, 

mas, por outro lado, o ser humano pagou um ônus alto por este fato, uma vez 

que se detectaram significativas perdas daquilo que não era mensurável como 

os valores, a sensibilidade e os sentimentos.  

 Essa visão ainda se configura nos dias de hoje, apesar de outras 

tendências estarem sendo estruturadas pelos cientistas contemporâneos. 

Morin (2006) afirma que a permanência desse modelo científico e tecnológico 

ocasiona um retrocesso na democracia. O especialista - reflexo imediato da 

fragmentação do saber - deixa de conceber o todo para privilegiar as partes. 

Esse tipo de procedimento, aparentemente rentável para os objetivos 

estabelecidos pela máquina produtiva, em contrapartida, gera recuos quando o 

referencial é o ser humano em sua interioridade. 

 O capitalismo fez com que o homem perdesse de vista sua 

subjetividade, reprimindo sua afetividade e dando lugar à preocupação 

excessiva com a produção, mola mestra do regime. A expressividade, 

característica própria do ser humano, foi ficando adormecida, abrindo espaço 

para a homogeneização e a exacerbação do tecnicismo.  Gonçalves afirma que 

 

[...] com o desenvolvimento da indústria moderna, surgiu a 
divisão técnica do trabalho, em que o operário realiza tarefas 
isoladas, que correspondem apenas a partes específicas do 
produto final. Separando-se do produto final, o operário 
moderno tornou-se indiferente em relação a seu trabalho, 
perdendo a ligação afetiva com o produto de suas mãos. As 
suas mãos e todo o seu corpo “esvaziam-se” do espírito para 
poder realizar maquinalmente a tarefa que lhes é imposta 
(1994 p. 21-22). 

 

O trabalho humano passa a ser valorizado excepcionalmente pela 

capacidade de produção de cada indivíduo. O trabalhador acaba se 
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constituindo parte de uma máquina produtora, esquecendo a sua identidade. 

Seu corpo acaba sendo mero instrumento para produzir, deixando de registrar 

suas intenções, sentimentos, emoções e, principalmente, a criatividade em sua 

produção. Esse manuseio do corpo tomou grandes proporções, durante os 

séculos XVII e XVIII, estabelecendo como nunca, a separação corpo e mente. 

O século XIX se torna palco de revoluções científicas que vêm dar lugar 

a novas tendências, que continuam sendo fortalecidas nos dias de hoje, pelo 

pensamento científico. Capra nos diz que 

 

[...] a descoberta da evolução em biologia forçou os cientistas a 
abandonarem a concepção cartesiana, segundo a qual o 
mundo era uma máquina inteiramente construída pelas mãos 
do Criador. O universo, pelo contrário, devia ser descrito como 
um sistema em evolução e em permanente mudança, no qual 
estruturas complexas se desenvolviam a partir de formas mais 
simples (1988, p. 67). 

 

As ideias de evolução, desenvolvimento e crescimento levaram a se 

considerar tanto a vida quanto a natureza como processos em constante 

movimento e, por isso, nunca acabados. No século XX, desponta uma visão 

mais ampla de mundo, compatível com as novas abordagens científicas.  

A visão, de certa forma, reducionista, que fragmenta os fenômenos em 

componentes básicos para descobrir a sua forma de interação, propiciou 

modos de vida onde o contato com o outro ficou menos significativo, 

ocasionando uma diminuição da consciência e da preocupação com o 

equilíbrio físico e psíquico do indivíduo. Contrastando com essa visão, 

encontramos uma abordagem sistêmica, como observa Capra (1988, p. 259), 

que se baseia “na consciência do estado de inter-relação e interdependência 

essencial de todos os fenômenos – físicos, biológicos, psicológicos, sociais e 

culturais”. Todos os aspectos têm um mesmo grau de importância, pois se 

integram e cooperam entre si. 

 Nesse contexto, quando a ênfase é o ser humano, devemos pensar que 

ele é um organismo vivo, ou seja, não está limitado às suas partes. É um 

sistema complexo, inerente à natureza. Com isso, para um sujeito constituir-se 
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em sua inteireza, mantendo um maior estado de saúde e bem estar, não pode 

ser esquecida sua complexidade e multiplicidade. 

 

1.1.2 O corpo de hoje: a era da (des)corporificação 

 

De acordo com Silva (2001), o corpo humano é uma dimensão 

privilegiada de interação, interconectando a cultura e a natureza. Por isso, 

cresce a importância de uma nova expectativa do corpo frente às crises dos 

valores modernos. Estamos passando por transformações que afetam nossas 

identidades pessoais. Hall afirma: 

 

Esta perda de um sentido de si estável é chamada, algumas 
vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse 
duplo deslocamento - descentração dos indivíduos tanto de seu 
lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos - 
constitui uma “crise de identidade” para o indivíduo (2005, p. 9). 
 

Concordando ainda com Silva (2001), é necessária uma cultura que 

reconheça e respeite as diferenças. E para tal, a condição é uma reconciliação 

com o mundo natural e pressupõe que o ser humano reconheça seu 

pertencimento à natureza e seu desenvolvimento na parceria com ela. Como 

disse Marx (apud SILVA, 2001), a história natural e a história humana 

constituem uma unidade na diversidade e não se dissolvem uma na outra. 

Retomando o contexto global e refletindo sobre os paradigmas 

emergentes, Plastino ressalta: 

 

A ciência deve ser construída em íntima relação com os 
objetivos em torno dos quais se desenvolvem as relações dos 
homens entre si e com o mundo natural. Assim sendo, a 
racionalidade a ser construída passa necessariamente pelo 
crivo de nossas opções éticas (2002, p. 45). 
 
 

Nesse contexto, a educação desempenha um papel que pode ser o de 

realimentar e reforçar o modelo existente, ou pode se transformar numa 

reflexão crítica, buscando alternativas de uma prática social pautada nos 
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valores da solidariedade, liberdade e igualdade. Garcia (2002, p. 63) afirma que 

“a Educação que se dá em múltiplos e diversos locais tem que ser disseminada 

no campo social, a fim de que as experiências possam ser trocadas em um 

processo criativo de mútua realimentação”.  

Espaços disponibilizados de forma diferenciada para o processo 

educacional podem possibilitar ao corpo aprendiz meios de ele iniciar, com 

mais assertividade, sua trajetória de interação com o seu meio e cultura. Cada 

corpo tem suas especificidades culturais, construídas ao longo do tempo e do 

espaço. O homem tem seu corpo como patrimônio. É por meio do corpo que o 

homem aprende e transmite a cultura. Por meio do corpo é que são edificadas 

as relações entre homem e sociedade. Segundo Geertz (1989, p. 24), 

“compreender a cultura de um povo expõe sua normalidade sem reduzir sua 

particularidade”. 

 A sociedade pode ser considerada uma rede de significações que são 

transmitidas aos seus membros, possibilitando, desse modo, vários corpos 

diferentes. Convém salientar que essa possibilidade só existe se 

considerarmos o corpo enquanto expressão cultural de cada povo, enquanto 

produto e produtor da cultura. Conforme Daolio (1995, p. 41), pode-se afirmar 

que “o corpo humano não é um dado puramente biológico sobre o qual a 

cultura impinge especificidades. O corpo é fruto da interação natureza/cultura”. 

O corpo passa, então, a expressar significados de um determinado grupo, 

cumprindo um papel identificador de uma classe ou de uma época. 

Será possível pensar em um corpo como identidade de um grupo, de um 

povo ou de um determinado tempo, considerando-se a complexidade que 

vivenciamos hoje? Deve-se levar em conta que a mídia propaga modelos de 

corpos a milhões de corpos, em curto espaço de tempo. Isso provoca uma 

influência que pode dificultar a clareza do processo identitário de um 

determinado grupo. E deve-se, também, levar em consideração que o homem 

mudou sua relação com o corpo, transformando-a em um obsessivo culto à 

forma. Costa (apud DAOLIO, 2006, p. 58) afirma que “o cuidado de si deixou 

de significar a preservação dos costumes e ideais morais para significar o 

cuidado com o corpo físico”. 
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Ainda hoje, os termos escolarização e corporeidade estão longe de 

serem esgotados enquanto reflexão, visto que abordam um universo amplo de 

conhecimentos a serem explorados. Oliveira e Vaz ponderam: 

 
As reflexões que de tal diálogo podem advir, a construção e 
premissas sobre os processos históricos que circunscrevem, 
delineiam e constroem os corpos nas diferentes culturas a partir 
de distintas formas de ser e estar dos corpos escolares, 
provavelmente permitirá refletir sobre a contribuição para uma 
mais alargada história da educação (2004, p. 14). 
  

Por meio do processo educacional, os corpos são acrescidos do que 

falta, sendo levados à submissão de normas que a cultura institui. Eles são 

educados conforme a realidade que os rodeia. Não só por palavras, mas 

também por gestos, olhares, posturas, movimentos, atitudes e pelo ambiente 

em que vivem. 

O gesto permite a ativação de todos os sentidos de quem o executa e de 

quem o observa.  Por isso, pode ser mais persuasivo que a palavra e deve-se 

dar a ele maior importância, pois ele é carregado de significados e é sempre a 

expressão do ser por inteiro. Pelo movimento, podemos dar asas à 

expressividade que auxiliará o corpo a revelar-se em suas singularidades. 

Contudo, as manifestações do corpo são regulamentadas pela vontade 

suprema da sociedade em vigor.  O corpo tornou-se alvo de cuidados e os 

processos educacionais se voltaram para civilizá-lo, padronizá-lo. Praticar 

alguma atividade física transformou-se em obrigação. E sem nenhuma 

preocupação, os limites do corpo estão sendo transpostos. “Mais alto, mais 

forte, mais rápido (talvez menos humano)” é a manchete de capa de um 

caderno especial do jornal Folha de S. Paulo que tem por título “Futuro do 

Esporte” da série “Folha Olimpíada 2000”. Onde irão chegar esses homens 

máquinas? - “a fixação no corpo e pelo corpo apresenta-se como ato quase 

desesperado de posse de algo em que é possível transformar-se, não 

importando muito as condições para a realização da transformação” (SOARES, 

2001, p. 121).  

Tudo que é do corpo e se mostra no corpo, hoje se configura em 

comércio. E ele já está sendo reconhecido como depósito de produtos caros, 

dada à sua tendência de exibição. Talvez a fragilidade do corpo devesse ser o 
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ponto inicial para uma reflexão sobre como pensar e preservar o humano. 

Conforme Campbell (2001, p. 26), “eu sou corporificado, portanto, experiencio 

que sou”. É a experiência da corporificação que nos dá a experiência de 

estarmos vivos. 

Como estamos experienciando nosso corpo hoje? Estamos nos 

afastando do nosso eixo emocional e nos dobrando ao desejo da sociedade? 

Não devemos negar o nosso corpo como fonte de conhecimento e 

autossuperação. É fundamental utilizar nossos sentidos para sentir a vida. 

Enxergar o ser humano em sua totalidade. Pensar o sujeito construindo história 

e cultura.  

Moreira e Simões (2006) defendem a busca da subjetividade do 

indivíduo através da corporeidade e do gosto pela pesquisa. Acreditam que os 

professores podem aprimorar, já nos primeiros anos da escolarização, o tino 

para a investigação. Isso se dá, levando-se em conta a curiosidade nata da 

fase infantil. E assim, possibilitar-se-ia a produção de respostas, associando 

um sentido para a aprendizagem e, automaticamente, para a vida. Acreditam, 

também, que é possível nos educarmos permanentemente, por meio da 

corporeidade. Segundo os autores, “corporeidade é incorporar signos, 

símbolos, prazeres, necessidades, por meio de atos ousados ou de recuos 

necessários sem achar que um nega o outro. É cativar e ser cativado por 

outros, numa relação dialógica” (p. 74). 

Pela corporeidade, podemos preservar a concreticidade da vida, fazendo 

história e cultura, sendo simultaneamente, transformados por elas. Fazendo da 

educação uma estrada da vida, procurando converter conhecimentos em 

sabedoria; poderemos significá-los na corporeidade vivida.  

Enfim, temos a necessidade de que o maior número de pessoas adquira 

e exerça a sabedoria através de seus corpos, o que, por sua vez, exige uma 

transformação radical da sociedade política, instaurando não somente a 

participação formal, mas também a paixão de todos por si, pelas questões 

comuns e pelo próximo. E é com este olhar que, a seguir, descrevemos a 

Bioexpressão. 

 

1.2 Bioexpressão: uma primeira abordagem 
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 A Bioexpressão é uma proposta pedagógica que procura apresentar 

caminhos de busca do (re)conhecimento de si mesmo e percepção do outro, 

caminhos para que a sensibilidade seja trabalhada e para que as relações se 

tornem mais equilibradas, para que o cuidar de si e do outro sejam 

incentivados. Uma proposta que ousa permitir que o indivíduo se expresse, 

desencadeando outros olhares para o que está à sua volta. Ela traz, de modo 

peculiar, a preocupação de proporcionar melhores condições de enfrentar as 

vicissitudes da vida, tanto do educador quanto dos seus educandos, 

possibilitando estados mais saudáveis de vida. E, ainda, busca propiciar 

recursos para que o processo de aprendizagem fique mais sensível, mais 

dinâmico e mais significativo. 

Segundo Pereira (2005), quando se prioriza o aspecto cognitivo em 

detrimento dos aspectos físico, psíquico e espiritual, pode acontecer uma 

aprendizagem incompleta, uma vez que o aluno não aproveita plenamente 

suas capacidades, pois não estará utilizando todas as percepções adquiridas 

pelo seu corpo, enquanto sujeito e ser que absorve a realidade contígua. E o 

professor, também, pode não atuar de forma plena por não ter o hábito de ouvir 

as manifestações do seu corpo e apenas reconhecer os valores cognitivos do 

processo pedagógico. Essas dificuldades foram constatadas, nas experiências 

de sala de aula e depois com grupos de estudos orientados pela autora.  

 

 

1.2.1 Fundamentos teóricos da Bioexpressão 

 

 Para a sustentação teórica da Bioexpressão, foram aprofundados os 

estudos de Wilhelm Reich (1897-1957), psiquiatra austríaco que se interessou 

pela dimensão energética humana e o primeiro a perceber que nossa história 

de vida se registra em nosso corpo e, consequentemente, que é importante 

observarmos o corpo como locus em que se marca o relato daquilo que se 

instala em nossa mente, e daquilo que dizem nossas emoções. Reich dedicou-

se a demonstrar que os seres vivos possuem uma energia própria, que flui em 

seus organismos assim como no Universo. Mas, neste trabalho, nos ateremos 



31 

 

aos estudos de Reich referentes ao fluxo energético específico do ser humano. 

Talvez sua principal descoberta tenha sido mostrar que esse fluxo energético 

pode ser interrompido por padrões musculares criados através das 

experiências emocionais que vivenciamos, ou seja, toda experiência vivificada 

emocionalmente interfere diretamente no nosso corpo e vice-versa. A partir daí, 

desenvolveu conceitos que vieram revolucionar a comunidade científica. Entre 

eles, o conceito da indissociabilidade entre soma e psique, detalhado mais à 

frente, e fundamento essencial da Bioexpressão. 

 A compreensão dos conceitos desenvolvidos por Reich (1995; 1998) foi 

de suma importância para mostrar como a expressividade tem íntima relação 

com o caráter, com as couraças musculares2 e com os movimentos de 

contração e expansão. Entende-se por caráter um padrão de comportamento 

que se torna constante numa pessoa. Ou seja, é através do caráter que vamos 

moldando nossa personalidade e construindo nossa identidade.  

 Segundo Mota e Campos (2010, p. 274), “o caráter não é algo inato: é 

construído, ao longo da história do indivíduo, que, para proteger-se dos perigos 

do mundo, cria determinadas defesas que possam ajudá-lo a sobreviver”. 

Essas defesas vão se tornando cristalizadas, pois a pessoa passa a agir, em 

determinadas situações, da mesma forma, sem perceber que outras 

estratégias poderiam ser experimentadas. Esses comportamentos 

padronizados refletem-se no corpo, provocando enrijecimentos e sinalizando o 

surgimento das couraças. Para Reich (1991, p. 80), “quando a alma e o corpo 

se tornam rígidos, todo movimento é penoso”. 

As couraças, conforme explica Pereira, a partir da teoria reicheana:  

                                                                                    

São marcas que se imprimem no corpo, foram assim 
denominadas por Reich (1995; 1998) por representarem um 
mecanismo de defesa, um escudo de proteção, que surge da 
necessidade de o ser humano suportar os golpes recebidos ao 
longo da vida, desde a infância (2010, p. 205). 
 

 

                                                           
2 Couraças musculares, como define Pereira (2010) são um enrijecimento crônico dos 
músculos que, para proteger o indivíduo de experiências traumatizantes e/ou 
desequilibradoras, bloqueiam a energia corporal. 
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  Lowen (1979, p. 189) nos fala que “a couraça muscular é uma defesa 

contra o meio ambiente externo, mas é, ao mesmo tempo, uma forma de 

manter reprimidos os impulsos perigosos. O caráter é, portanto, funcionalmente 

idêntico à couraça muscular”. Isso vem mostrar que as couraças de caráter 

correspondem às couraças musculares. 

 Mota (1999, p. 75) considera que “o corpo, tão acostumado a manter-se 

tenso, passa a não tolerar movimentos livres, preferindo a quietude, a 

imobilidade e a ‘segurança’. A couraça funciona como um comportamento 

rígido de aspecto muscular”. Para se sentir mais solto, o ser humano necessita 

flexibilizar suas couraças e, assim, se tornar mais vivo. Pereira complementa 

esta ideia: 

 
As pessoas encouraçadas criam uma barreira entre elas e a 
vida, tanto aquela que se aprisiona em nós, quanto a vida que 
pulsa a nossa volta. Tornam-se menos sensíveis aos apelos 
mais profundos de sua própria natureza, de seus corpos, de 
seus sentimentos; menos flexíveis ao contato com o novo, o 
diferente e com o outro. A convivência torna-se mais superficial, 
assim como o envolvimento com as questões e problemas do 
seu entorno (2011, p. 92). 

 

 Quando tomamos conhecimento da relação existente entre a formação 

das couraças e os aspectos emocionais e musculares, aumentam as 

possibilidades de percebermos que, expandindo nossos movimentos 

expressivos, poderemos modificar o emocional e, em contrapartida, se 

ocorrerem modificações no âmbito emocional, as mudanças se farão presentes 

em nosso corpo. E ainda poderemos contribuir para que o indivíduo aprenda a 

se defender dos obstáculos surgidos em seu caminho através de outros 

mecanismos mais saudáveis, ajudando-o a atentar para que as defesas já 

conhecidas e utilizadas não se cristalizem em seu corpo, pois como nos aponta 

Pereira (2008a, p. 134), “criamos as couraças como formas de proteção para 

passar pelas várias situações consideradas ameaçadoras que a vida nos 

apresenta”.  Ao contrário, se ele vai fortalecendo as defesas e cristalizando-as 

em seu organismo, pode até conseguir enfrentar as dificuldades, mas vai 

também alimentar um mecanismo repetitivo de respostas que impede que suas 
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emoções se manifestem e que encontre novas soluções. A mesma autora 

enfatiza que, 

 

à medida que as couraças que criamos ao longo da vida vão 
sendo liberadas ou flexibilizadas, a expressividade natural do 
ser humano vai-se liberando também. A flexibilização das 
couraças permite que a energia possa fluir mais livremente, 
aumentando nossa vitalidade e trazendo possibilidades de nos 
aproximarmos mais de nossa essência, o que significa 
equilibrar pensamento, ação e sentimento (2011, p. 57). 
 

 

Reich (1995) mostrou, também, a importância do movimento da 

pulsação para o ser humano, que não se restringe às funções corporais, mas 

vai além, interferindo nas manifestações das emoções. Através da pulsação, 

nosso organismo busca o equilíbrio de funcionamento. Isso se dá pelas 

contrações e expansões de determinados órgãos. As funções de contração e 

expansão estão ligadas ao sistema nervoso autônomo ou vegetativo, que é 

responsável pelos processos básicos, tais como a respiração, a circulação, a 

pulsação cardíaca e a digestão. Ele se subdivide em parassimpático e 

simpático, cujo funcionamento Reich analisa: 

 

O sistema nervoso parassimpático opera na direção da 
expansão ‘para fora do eu, em direção ao mundo’, do prazer e 
da alegria; ao contrário, o sistema nervoso simpático opera na 
direção da contração ‘para longe do mundo, para dentro do eu’, 
da tristeza, do desprazer. O processo vital consiste em uma 
contínua alternância entre expansão e contração. [...] No mais 
alto nível psíquico, a expansão biológica é experimentada 
como prazer; a contração é experimentada como desprazer. No 
campo dos fenômenos instintivos, a expansão funciona como 
uma excitação sexual, e a contração funciona como angústia. 
Em um nível fisiológico mais profundo, a expansão 
corresponde ao funcionamento parassimpático e a contração 
ao funcionamento simpático (1995, p. 245-246). 
 

Quando se busca um equilíbrio entre a contração e a expansão do 

movimento do organismo, estar-se-á trabalhando a liberação ou a mobilização 

das couraças. Dessa forma, a expressão se manifestará mais inteira, mais 

intensa e com maior fluidez. E os sentimentos, emoções e movimentos, 

também, fluirão de maneira mais espontânea, permitindo sensações de bem-
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estar. Esse conforto interno é um dos objetivos fundamentais da Bioexpressão, 

quando se leva em conta a preocupação com a valorização da essência do 

indivíduo e com a tentativa de melhorar a sua capacidade de lidar com as 

próprias dificuldades. Pereira analisa este processo pulsátil como algo que tem 

uma amplitude maior, uma vez que cria uma relação do ser humano com o 

universo do qual faz parte: 

Tudo no universo funciona através dos processos de expansão 
e contração. Na esfera dos seres vivos, esse fenômeno se 
realiza pela pulsação. A pulsação é o movimento de expansão 
e contração de todas as formas de vida, que se inicia no nível 
celular (2011, p. 51). 

 

O conteúdo energético que possuímos é transmitido através da pulsação 

e controla todas as funções básicas como a respiração, os batimentos 

cardíacos, a circulação e a digestão. Quando a carga é suficiente, o fluxo se 

normaliza e o indivíduo é estimulado para a vida, ou seja, tudo em nosso 

organismo depende do dispêndio de energia. Nossa vida não flui sem energia.  

Além das pesquisas de Reich, para os estudos da Bioexpressão, foram 

consideradas, também, as de seus continuadores: Alexander Lowen (1982; 

1984), Stanley Keleman (1992; 1996) e David Boadella (1992), cujas teorias 

foram trazidas e adaptadas à prática pedagógica. É interessante pontuar que a 

autora utilizou, em sua tese, várias obras dos autores citados, afora muitos 

outros autores que complementaram seu trabalho. Mas, neste estudo, me 

apoio prioritariamente em algumas obras selecionadas3. 

Os estudos de Lowen (1984) mostram a significante presença do corpo 

em nossa vida. Através do corpo, é possível saber quem é o sujeito e como ele 

é afetado pelo que vem do mundo externo. Pelo corpo, podemos nos conhecer 

melhor, permitindo assim, como consequência, um maior equilíbrio para reagir 

ao que vem da realidade vivida. Segundo Pereira (2005), Lowen enfoca, em 

suas obras, três aspectos que contribuíram de forma essencial para a 

                                                           
3 Para esse trabalho foram utilizadas as seguintes obras: Análise do caráter, A função do 
orgasmo e O assassinato de Cristo (Reich); Alegria, a entrega ao corpo e à vida, Medo da vida, 
Prazer, uma abordagem criativa da vida, Bioenergética e O corpo traído (Lowen); Correntes da 
vida, uma introdução à Biossíntese (Boadella); O corpo diz sua mente, Anatomia emocional: a 
estrutura da experiência (Keleman). 
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Bioexpressão. O primeiro é a autopercepção, significando o início de contato 

com as nossas próprias sensações e emoções. O segundo é a autoexpressão, 

significando a utilização dos movimentos e a verbalização para a expressão 

dos sentimentos. E o terceiro aspecto é a integração dos dois anteriores 

possibilitando o maior conhecimento de si. 

O maior contato do indivíduo consigo mesmo é mais uma possibilidade 

de ele liberar sua expressividade e, consequentemente, fortalecer sua própria 

identidade e sua relação com o meio em que está inserido. Esse pensamento 

de Lowen (1984) nos ajuda a compreender melhor a teoria defendida pela 

Bioexpressão quando delineia caminhos para o contato do sujeito com sua 

base e com seu corpo. 

Os estudos de Keleman (1996) esboçam um entendimento de como o 

ser humano constrói sua forma a partir de um processo biológico e emocional, 

sugerindo uma integração de corpo e psique. Isso significa um 

desenvolvimento concomitante das formas corporais e mentais, em constante 

estado de organização e construção, comprovando a indissociabilidade soma-

psique. Para a Bioexpressão, é de suma importância o entendimento de que o 

ser humano não tem sua forma acabada, estando incessantemente em 

transformação. Daí desponta o compromisso de se buscar o envolvimento do 

sujeito com sua história de vida, tentando torná-la mais viva e intensa. Nas 

considerações de Keleman, 

 

[...] quando desejamos experienciar a nós mesmos, não 
vivemos a vida de ninguém. Nem nos perdemos na fantasia, 
conforme nossos corpos se tornam mais livres, menos 
constritos, começamos antes a moldar a nós mesmos 
imaginativamente do que imitar e fantasiar (1996, p. 86-87). 

 

Boadella (1992) mostrou, em seus estudos, a relação uníssona entre os 

dois eixos constituintes da vida: corpo e espírito. Ele acredita que o ser humano 

possui, em uma estrutura mais interna, sua essência e, para que aconteçam 

modificações no indivíduo, será necessário tocá-la. Sem estabelecer um 

contato com a fonte que alimenta o ser é impossível desencadear 

transformações em seu corpo. Com propriedade, Pereira afirma que, 
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[...] quando nossa energia se volta demasiadamente para as 
questões de ordem externa, como na busca de poder e ganhos 
materiais, nos afastamos de nós mesmos. Por outro lado, se 
negamos nosso corpo, sufocando necessidades básicas físicas 
e emocionais, também se cria uma cisão. Uma parte não pode 
ser negada em detrimento de outra – corpo e espírito são 
aspectos da personalidade que devem ser integrados (2005, 
p. 77-78). 

  

 Um indivíduo só pode se constituir em um todo quando consegue 

privilegiar todos os aspectos envolvidos na construção de sua subjetividade, de 

uma forma única, quando permite que suas emoções se manifestem, 

integrando-as com suas ações e seus pensamentos. E essa é a intenção 

primeira da Bioexpressão: oferecer possibilidades de manifestações da 

emoção, da expressão e do movimento de forma integrada.  

 

 

1.2.2 A totalidade do ser e a ludicidade  

 

A Bioexpressão, como já dito anteriormente, toma como ponto 

fundamental a visão da unicidade soma-psique trazida por Reich, ampliada e 

aprofundada por seus continuadores. Para o trabalho do ser em sua totalidade 

soma-psique, e para que a sua expressividade seja estimulada através da 

flexibilização dos bloqueios da energia vital ou bioenergia, a ludicidade é o 

principal recurso das atividades bioexpressivas. E para apresentá-las, esse 

tópico foi dividido em duas partes. A primeira será dedicada à unicidade soma-

psique e a segunda, à ludicidade. 

 

a- A unicidade soma-psique 

  

Este conceito foi defendido pelos autores que embasam a Bioexpressão 

e significa a indissociabilidade de corpo e psique. Conforme Mota, 

 

[...] é a energia biológica que governa tanto o psíquico quanto o 
somático. Isso significa que as atitudes musculares e as 
atitudes do caráter têm a mesma função no mecanismo 
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psíquico, podendo substituir-se e influenciar-se mutuamente. 
Não é, pois, admissível separar os processos psíquicos e 
somáticos (1999, p. 63). 

 

 Pereira (2008b, p. 153) corrobora esse pensamento quando diz que 

“corpo e psique são faces do ser humano em sua totalidade, o que implica que 

o corpo expressa os afetos da psique e a psique expressa a fluidez ou rigidez 

do corpo”. 

Nossas ações são tendenciosas para a negação das emoções e do 

sensível em nosso cotidiano. A razão, preconizada pela cultura, como aquela 

que rege nossos atos e atitudes, acaba inibindo as manifestações sensíveis e 

emocionais. Como lidar com as situações externas de um modo recomendável, 

se nós temos dificuldades de lidar com as nossas emoções e sentimentos? 

Como encarar os desafios de nossa realidade de uma forma mais equilibrada, 

se, normalmente, não utilizamos todos os recursos subjacentes?  

Somos inclinados a repetir as mesmas reações diante do que acontece 

continuamente, porque, quase sempre, sem percebermos, as couraças 

instaladas no nosso organismo estarão atuando e nós nos sentimos protegidos. 

A atuação pode ser eficaz para a situação, mas também pode possibilitar o 

bloqueio de novas sensações ou emoções que poderiam abrir espaços para 

que novos sentidos e significados façam parte de nossas vidas. 

A compreensão de que somos indivisíveis e, portanto, tudo que passa 

por nosso corpo ou por nossas emoções desencadeará reflexos em nossa 

totalidade, leva-nos a pensar que, para atuarmos de modo produtivo, 

precisamos nos conscientizar e conhecer melhor nosso próprio corpo e tentar 

equilibrar nosso fluxo de energia, possibilitando que ela transite mais 

livremente no organismo. Segundo Pereira (2005), para responder 

adequadamente às necessidades e cobranças de nossas vidas, se 

conseguimos agir com autonomia e criatividade, adquirimos a capacidade de 

autorregulação. Essa é uma das intenções das atividades bioexpressivas. A 

Bioexpressão trabalha, com mais ênfase, o aspecto corporal, porém, conforme 

os princípios reichianos de unicidade, trabalhar o corpo é trabalhar todas as 



38 

 

dimensões: cognição, afetividade e motricidade. Ou, dizendo de outra maneira: 

é trabalhar soma e psique. 

 

b-Ludicidade e Bioexpressão 

 

 Para compreender o envolvimento da ludicidade com a Bioexpressão, 

buscamos trazer reflexões a esse respeito e analisar as peculiaridades que 

são essenciais às atividades bioexpressivas.  

 Muito se têm discutido sobre a ludicidade, principalmente sobre os 

efeitos relacionados ao divertimento, ao lazer e ao entretenimento, como 

também suas influências no processo de ensino e aprendizagem. Cabe 

observar, entretanto, que o sentido aqui utilizado traz uma concepção 

diferenciada daquela que a vê como simples forma de passatempo. 

Localizamos várias definições para ludicidade, mas destacamos que, para a 

Bioexpressão, a atividade lúdica traz características específicas que são 

encontradas nos estudos de autores como Santin (1994), Luckesi (2000) e 

Pereira (2005), entre outros.  

 Na abordagem de Luckesi (2007, s/p) o conceito para o fenômeno da 

ludicidade “foca a experiência lúdica como uma experiência interna do sujeito 

que a vivencia”.  Devemos considerar que a atividade lúdica pode possibilitar 

momentos de entrega deste sujeito, permitindo-lhe se desligar de controles 

impostos pelo ego4 que traz conceitos e rótulos prontos – isto é certo, isto é 

errado, isto pode, isto não pode, dando-lhe a chance de viver situações e 

expressar movimentos com prazer, sem julgamentos. As colocações de 

Pereira apoiam essas ideias: 

 

O primeiro ponto a destacar é que a experiência lúdica atua 
sobre a energia, logo mobiliza soma e psique, se constituindo 
em uma experiência integradora. As atividades lúdicas 
propiciam que vivenciemos um estado de consciência que nos 
liberta do controle do ego o que permite a expressão da 
criatividade, ou seja, uma expressão mais original, mais 

                                                           
4  Ego, de acordo com Pereira (2007, p.214), “é a parte do indivíduo com a qual ele [o 
indivíduo] administra sua relação com o mundo”. 
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própria, sem julgamentos prévios, sem os limites rígidos do 
perfeccionismo. Na verdade, elas atuam sobre a energia 
aprisionada, que mais equilibrada ou flexibilizada, abre como 
que brechas para que o cerne biológico,ou self5 seja contatado 
e proporcione a sensação de plenitude (2011, p. 74). 

 

A ludicidade não é encontrada apenas em jogos ou brincadeiras, 

podemos encontrá-la, como afirma Pereira (2011), nas atividades “que 

propiciem a vivência plena do aqui-agora, integrando a ação, o pensamento e o 

sentimento”. São aquelas que possibilitam que se instaure um estado de 

inteireza e de entrega: dinâmicas de integração grupal ou de sensibilização, de 

relaxamento e respiração, cirandas ou atividades diversas de expressão. Diz 

ainda a autora: 

Mais importante, porém, do que o tipo de atividade é a forma 
como é orientada e como é experienciada, e o porquê de estar 
sendo realizada. Ela deve permitir que cada um possa se 
expressar livre e solidariamente, que as couraças, bloqueios 
que se estabelecem, possam ser mobilizadas e que haja um 
maior fluxo de energia (p. 84). 

  

 Por meio da ludicidade, que se manifesta nas vivências corporais, nos é 

permitido perceber o que trazemos dentro de nós. A ludicidade possibilita-nos 

trazer à tona aquilo que está oculto ou reprimido, propiciando possibilidades de 

elaborar nossas questões em um espaço sem cobranças ou pressões, o que 

faz com que nos sintamos melhor.  

  As experiências lúdicas propiciam um maior conhecimento de 

nossas sensações, de nossas emoções e, gradualmente, vamos descobrindo 

maneiras menos complicadas de lidar com elas.  De acordo com Mota (1999), 

“a couraça separa o indivíduo das funções de seu núcleo de emoções, pois a 

energia que está bloqueada é utilizada para manter a couraça, provocando 

contenção do movimento emocional” (p. 85).  

 Sampaio (2007) diz que a pessoa encouraçada “ao mesmo tempo em 

que tem suas ações e pensamentos tolhidos pela rigidez, sofre uma diminuição 

                                                           
5
 Self corresponde ao cerne biológico citado por Reich, que se constitui na essência do ser 

humano. 
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na capacidade de perceber a realidade” (p. 72-73).  A maioria das pessoas 

vivenciam estas situações, por estarem inseridas em ambientes que, 

normalmente, reforçam esses encouraçamentos. “Somos levados a entrar no 

ritmo desenfreado que a sociedade capitalista nos impõe, esquecendo que 

nosso corpo tem seu próprio ritmo, suas próprias necessidades” (PEREIRA, 

2005, p. 113).  

 Cada pessoa é única, com sentimentos e desejos próprios, necessita 

reconhecer e ser reconhecida como tal, no ambiente em que vive. Para isso 

não pode estar encouraçada, pois quando “nestas condições, suas escolhas 

são feitas no escuro, sente-se insegura e reclama orientação externa” 

(SAMPAIO, 2007, p. 73). A pessoa restringe desse modo, sua capacidade de 

perceber a vida. 

 A vivência lúdica é um caminho para um possível afrouxamento de 

nossas couraças, ou seja, uma forma de possibilitar que a energia possa fluir 

mais intensamente, afrouxando os nós dos bloqueios que a cerceiam, uma vez 

que nos desarmamos durante estas vivências, nos entregamos ao momento 

vivido. Pela atividade lúdica, temos acesso à nossa interioridade e isso permite 

um contato com nossas limitações e, dessa forma, podemos aprender a lidar 

melhor com elas. A partir do momento que conseguimos enfrentar nossas 

dificuldades sem utilizar nossos usuais mecanismos de defesa de forma 

recorrente, ou seja, que em vez de darmos nossas respostas usuais, 

descobrimos novas respostas, evitando que os bloqueios se cristalizem cada 

vez mais, passamos a encarar as situações de conflito ou de desconforto com 

maior segurança, além de lidar melhor com nossas emoções e, assim, nos 

tornamos mais capazes de agir e pensar, perante as situações cotidianas que 

vivemos.  Gaiarsa observa que,  

 

trabalhar com a couraça é isso. É trabalhar com os 
comportamentos emocionais. É responder à pergunta: Como 
se move o corpo, que figura, estátua ou dança ele dança, posa 
ou se desenha, quando emocionado (literalmente, movido, 
impelido, movimentado) ou co-movido (movendo-se junto – 
com o afeto, com o outro, com o momento)? (1984, p. 21). 
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 Como enfatiza Santin (1994, p. 03), através da ludicidade podemos 

promover “ações vividas e sentidas, não definíveis por palavras, mas 

compreendidas pela fruição, povoadas pela fantasia, pela imaginação e pelos 

sonhos que se articulam com materiais simbólicos”. 

 A ludicidade se caracteriza, ainda, como um momento não imposto, 

onde a espontaneidade se apresenta, e consequentemente, abre espaço para 

a expressividade e a criatividade. Luckesi (2000, p. 97) pondera que a 

ludicidade “é representada por atividades que propiciam experiência de 

plenitude e envolvimento por inteiro, dentro de padrões flexíveis e saudáveis”. 

Pereira (2005) vem corroborar esse pensamento quando afirma que quem 

vivencia a atividade lúdica, experiencia momentos de conhecimento, percepção 

e cuidado consigo mesmo e com o outro. “Na atividade lúdica, o que importa 

não é somente o produto da atividade, o que dela resulta, mas a própria ação, 

o momento vivido” (p. 92). 

 A partir do vivenciar a experiência lúdica, é possível ao indivíduo refletir 

sobre os efeitos que se revelam nele e nas relações advindas do 

compartilhamento com outros indivíduos. Pereira (2005), com base nos 

estudos reicheanos, observa que não é simples alterar estruturas corporais 

criadas ao longo de nossa história de vida, evidenciadas através de nossas 

ideias, crenças e valores que foram se enraizando em nós na busca de sermos 

mais bem aceitos e nos adequarmos às estruturas sociais vigentes. E as 

experiências lúdicas vão propiciando espaços, onde podemos viver o pensar, o 

sentir e o agir ao mesmo tempo.  

 

As atividades lúdicas não são apenas momentos divertidos ou 
simples passatempos. São muito mais que isso. São momentos 
de descoberta, de construção e compreensão de si; estímulos 
à autonomia e à expressão pessoal, momentos de expansão 
em que as contrações que se cronificaram começam a ceder, e 
a pulsação que marca a presença da vida viva vai sendo 
retomada (PEREIRA, 2011, p. 62). 

 

  Dessa forma, mantemos contato com um estado de consciência, que 

pode nos levar a uma manifestação mais original, mais plena. Pereira (2005, p. 

116) complementa: “as atividades lúdicas permitem que o indivíduo vivencie 

sua inteireza e sua autonomia em um tempo-espaço próprio, particular”.  Esse 
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momento pode possibilitar um encontro conosco e, assim, podemos nos 

aproximar um pouco mais daquilo que somos de fato, permitindo firmar 

caminhos que nos conduzam à realização de nossos desejos. Quando 

equilibramos nosso campo energético, possibilitamos um contato com a nossa 

essência. Luckesi afirma que esse contato 

  

é curativo, na medida em que ele, desde que estabelecido, 
reverbera para todas as nossas experiências de vida. E esse 
contato com o Âmago, na maior parte das vezes, será rápido e 
fugaz, mas será um contato e, a partir dele, nossa vida vai se 
transformando e tornando-se o que necessita de ser. As 
atividades lúdicas ordenam ou reordenam o campo de nossa 
energia e, por isso, em momentos fugazes ou mais duradouros, 
nos permitem um contato com nossa Essência, por menor que 
seja. Com o tempo e com repetidas experiências plenas, para 
além do ego, vamos podendo manter um contato mais 
permanente com nossa Essência, vamos sendo capazes de 
sustentar essa experiência (2007, s/p).  

 

 Vale ressaltar que cada indivíduo tem uma percepção muito particular do 

que o lúdico representa, uma vez que cada experiência por ele vivenciada 

constitui de forma única a bagagem que traz consigo 

 As atividades bioexpressivas são atividades lúdicas, como as 

apresentadas nos estudos de Luckesi (2000), que nos mostra que o momento 

lúdico vivenciado nos envolve completamente e permite uma flexibilização e 

um sentimento de estarmos mais saudáveis, mais inteiros, pensamentos, 

sentimentos e ações integrados. Abaixo, na fotografia de número um, uma 

atividade lúdica: 
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FOTOGRAFIA Nº 1 – Momento Lúdico  Fonte: Cíntia Lúcia de Lima 

 

 A Bioexpressão objetiva encontrar direções para caminharmos em busca 

da manifestação da nossa expressividade e criatividade; para propiciar 

espaços, onde seja possível nos apropriarmos mais de nós mesmos, das 

nossas emoções e, ainda, para oferecer condições de cuidar melhor do outro. 

Por isso, a Bioexpressão faz da ludicidade, ou das atividades lúdicas, um dos 

seus pilares de sustentação para concretizar seus objetivos. 

 

1.2.3 Os eixos da Bioexpressão 

  

 Devidamente amparada pelos autores que trouxeram suporte teórico 

para que essa proposta se tornasse realidade, trago algumas considerações 

sobre os três eixos que norteiam a Bioexpressão, a saber: centramento, 

grounding6 e autoexpressão.  

                                                           
6
 Termo próprio da Bioenergética, criada por Alexander Lowen. Significa fazer a pessoa entrar 

em contato com o chão. 
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  a- Centramento  

Os movimentos e vivências relacionados ao centramento têm por 

objetivo, segundo Pereira (2005, p. 163), “estimular uma respiração 

harmoniosa e favorecer o equilíbrio emocional”. Não se pode esquecer que o 

ato de respirar está intrinsecamente ligado às nossas funções vitais. Através da 

respiração, é possível oxigenar todo o organismo. Lowen (1984, p. 31) 

considera que “estar cheio de vida é respirar profundamente, mover-se 

livremente e sentir com intensidade”. Habitualmente, respiramos de maneira 

limitada, não aproveitando todos os recursos disponíveis em nós. Isso pode 

acarretar uma sensível diminuição do nível de vitalidade, ao passo que, quando 

respiramos de maneira mais profunda, promovemos um melhor fluxo de 

energia. Isso desencadeia um maior equilíbrio energético e melhores condições 

de concentração. Quando aumentamos o poder de concentração, somos 

capazes de estar frente às situações com mais atenção, equilíbrio e prontidão. 

Reich (1995, p. 261) observa que “conter a respiração parece ser uma 

proteção, uma couraça, uma proteção do eu. Mas, ao fazer isso, ficamos ainda 

mais indefesos”.   

 A respiração gera uma conexão direta entre o meio externo e o nosso 

meio interior, através da absorção do ar e sua expulsão, ou seja, pela 

inspiração e expiração. Quando executamos essa ação com mais consciência 

possibilitamos um contato maior com a nossa realidade, fortalecendo nossa 

forma de responder às demandas do nosso meio. Conforme Dorneles: 

 

Não é por acaso que todas as línguas antigas usam a mesma 
palavra para identificar o processo de respiração e para 
designar a alma ou o espírito. A respiração consiste num 
ritmo, e ritmo é o alicerce do Universo e de tudo o que vive. 
Em latim, spirare e spiritus significam respirar e espírito, 
respectivamente. A raiz de ambas as palavras está, também, 
no termo inspiração que, literalmente, significa inspirar e, 
assim, está ligado inseparavelmente a respirar para dentro, 
ou seja, deixar entrar (2006, p. 117). 

 

As atividades que envolvem a respiração propiciam um canal de 

comunicação com a nossa interioridade, permitindo-nos alcançar um estágio de 
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maior conhecimento de nós mesmos. E ainda, propiciam um encontro com as 

nossas percepções, trazendo, à tona, aquilo que sentimos durante nossas 

vivências. Essas experiências contribuem, positivamente, para uma 

participação mais efetiva no meio social. 

Os movimentos respiratórios devem ser executados, conscientemente, 

tentando-se encontrar um estado de relaxamento e, ainda, procurando executar 

pausas entre a inspiração e a expiração. Se a respiração for executada nesses 

moldes, ou seja, com consciência, de forma mais relaxada, com mais 

concentração, permitirá um contato íntimo e uma escuta do corpo, podendo 

levar o ser humano a um maior centramento e conhecimento de si. Na 

fotografia de número dois, um exemplo de atividade de centramento: 

 

FOTOGRAFIA Nº 2 – Atividade de Centramento Fonte: Cíntia Lúcia de Lima 

 

a- Grounding 

As atividades de grounding (atividades de base), conforme Pereira 

(2005, p. 166), “trabalham a autoconfiança, aumentam o senso de segurança, 

descarregam tensões, trazendo-nos para o aqui-agora”. Essas atividades 

propiciam o fortalecimento de nosso contato com a realidade. Através de 
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exercícios que priorizam o trabalho com as pernas e os pés, o indivíduo 

mantém um contato mais concreto com sua base e com seu eixo. Quando esse 

indivíduo pisa mais firme no chão, consegue transportar para a sua vida 

possibilidades de lidar com as situações cotidianas com mais firmeza e mais 

segurança. Pereira (2011, p. 55-56) enfatiza que “estar enraizado significa 

estarmos em contato com a realidade externa, ’ter os pés no chão’ e, também, 

estar em contato com nossa realidade interna, nosso corpo, nossos 

sentimentos e pensamentos”. 

Como pontuado por Lowen (1982, p. 85), “é comum falar-se que o 

indivíduo de hoje em dia está alienado ou isolado. É mais raro ouvir-se dizer 

que ele não tem base, que está desenraizado”. Podemos trazer esta asserção 

para nossos dias, em que percebemos que há ausência de contato do ser 

humano consigo, com o outro e com a sua bioenergia, ou seja, com sua 

energia vital. Na bioenergética7, grounding significa entrar em contato com o 

chão, não de forma mecânica, mas energética. Muitas são as razões para esta 

perda de contato, e Lowen (1982) cita algumas causas como o uso excessivo 

do carro, do avião, a falta de contato físico da criança com sua mãe, que é o 

seu primeiro chão. Falta-nos contato com a terra, com a natureza. A criança 

hoje, de modo geral, não brinca mais na rua, não sobe mais em árvores, não 

rola no chão, não pode se sujar, não pode fazer barulho, não pode..., não 

pode... Sua energia está contida, dominada, buscando formas de se expandir. 

Essa criança cresce e, provavelmente, se tornará um adulto com muitas 

dificuldades e inseguranças. Talvez alguém que tenha muitos medos, que seja 

tímido, que alimente sintomas de baixa autoestima, que não consiga se 

relacionar naturalmente, que se enclausure nos seus sentimentos. Essa 

criança corre o sério risco de se tornar um adulto infeliz e insatisfeito com sua 

trajetória de vida. Por isso é importante que a pessoa seja trabalhada em sua 

totalidade, desde cedo para que ela cresça rodeada de possibilidades de 

vivenciar uma situação pessoal mais satisfatória. Como salienta Keleman 

(1996, p. 87), “formar-se, crescer, requer compromisso emocional. Requer uma 

                                                           
7 “A Bioenergética é uma técnica terapêutica que ajuda o indivíduo a reencontrar-se com seu 
corpo, e a tirar o mais alto grau de proveito da vida que há nele” (LOWEN, 1982, p. 38). 
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expressividade em contínua maturação, um estilo de vida que se instala na 

agradabilidade do viver em vez do poder”. 

As atividades de grounding são realizadas, preferencialmente, ao som 

de ritmos bem marcados (danças indígenas e africanas, por exemplo) e de pés 

descalços. Este contato direto dos pés com o chão permite o sentir e o 

conectar-se com a força que vem da terra, e perceber a sustentação das 

pernas. Isto é fundamental para que o sujeito perceba essa força em si mesmo, 

o que, provavelmente, lhe possibilitará condições de se posicionar com mais 

firmeza em seu meio.  

Vale ressaltar que a execução das atividades deve ser feita sem o 

enrijecimento do corpo, pois isto impede o equilíbrio da tonicidade. O tônus 

muscular bem equilibrado permite uma maior flexibilidade dos músculos e das 

articulações. Quando se transporta esse estado de tonificação para o dia a dia, 

podemos perceber uma maior flexibilidade para lidar com as dificuldades e 

maior facilidade de encontrar possíveis soluções para os problemas. Abaixo, na 

fotografia de número três, uma amostra de uma atividade de grounding. 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 3 – Atividade de Grounding  Fonte: Cíntia lúcia de Lima 
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c- Autoexpressão  

A autoexpressão se dá através das possibilidades de vivências que 

incluam o contato visual e a linguagem verbal. O contato visual propicia um 

reconhecimento do outro e, assim, abrem-se oportunidades de o outro 

reconhecer-nos. Daí pode surgir uma relação que tende a se tornar verdadeira, 

quando é permitido um diálogo autêntico entre os envolvidos. Pereira (2011, p. 

27) afirma que, “a autoexpressão é resultado de uma série de atividades e 

vivências que vão, progressivamente, criando um clima de confiança, respeito 

e permissão”. 

 A voz tem grande influência para a expressividade, pois é através dela 

que o ser humano legitima a linguagem e cria condições de interagir com o 

outro e com o ambiente em que vive. Keleman vai mais além quando afirma: 

 
O maior nível de excitação ocorre durante a autoexpressão e 
não requer nenhuma diminuição da autopercepção. Quando 
você expressa a si mesmo, você gera energia para a 
autopercepção. Atividade apenas não produz isto por si 
mesma; autoexperienciação é o ingrediente necessário (1996, 
p. 88). 

 

 Conforme considera Pereira, “as atividades da Bioexpressão têm no 

movimento corporal lúdico um de seus grandes recursos” como possíveis 

facilitadores da manifestação de nossa expressividade. Através das atividades 

lúdicas, é possível estimular a experimentação do nosso corpo, “concretizando 

possibilidades de expressão e autopercepção” (2011, p. 18). 

  É de fundamental importância um ambiente de acolhida, onde as 

pessoas se sintam inseridas, para que as manifestações expressivas 

aconteçam de uma maneira mais autêntica e onde as pessoas sejam capazes 

de expressar, especialmente, através do movimento, aquilo que está reprimido 

em seu interior. A expressão mais significativa se dá quando existe uma 

conexão entre o corpo e o sentimento. As atividades em grupo beneficiam a 

autoexpressão quando abrem espaço para um clima de confiança e respeito 

entre os participantes. Nas fotografias de números quatro e cinco, exemplos de 

atividades de autoexpressão: 
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FOTOGRAFIA Nº 4 - Atividade de Autoexpressão Fonte: Cíntia Lúcia de Lima 

 

FOTOGRAFIA Nº 5 – Atividade de Autoexpressão Fonte: Cíntia Lúcia de 

Lima 
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 Associando todos os eixos da Bioexpressão, podemos dizer que são 

dadas ao indivíduo possibilidades de se sentir mais firme em sua base, centrar-

se mais através da respiração mais profunda e consciente e, 

consequentemente, deixar-se expressar com maior autenticidade. 

Cada eixo da Bioexpressão tem atividades específicas e elas fazem 

parte de um processo em que os sujeitos vão se sentindo, gradualmente, 

confiantes e seguros, desencadeando, assim, espaços para as manifestações 

espontâneas dos sentimentos e emoções reprimidos, que se revelam, 

especialmente, através dos movimentos expressivos. Conforme Lowen (1984, 

p. 31), “as sensações são determinadas pela respiração e pelos movimentos. O 

organismo só sente o que se move dentro de seu corpo”. Um contato mais 

profundo com o próprio self pode oportunizar afrouxamento das resistências 

criadas pelas situações vividas e registradas no corpo pela história de vida de 

cada sujeito. Este processo também pode auxiliá-lo a centrar-se, criando um 

eixo mais firme e determinando uma atitude mais positiva perante as 

dificuldades. 

Tendo sido descritos o suporte teórico, os fundamentos e os eixos que 

dão suporte para a Bioexpressão, apresentaremos as orientações 

metodológicas que nortearam este estudo e a análise dos dados coletados em 

campo.  
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CAPÍTULO II 

COMO SURGIRAM OS FIOS DA TESSITURA 

 

Curiosidade, criatividade, disciplina e especialmente paixão são 
algumas exigências para o desenvolvimento de um trabalho 

criterioso, baseado no confronto permanente entre o desejo e a 
realidade. 

    Mirian Goldenberg 

 Uma pesquisa parte da tentativa de olhar uma realidade que, muitas 

vezes, já foi observada e pensar de outra forma sobre ela. Com a apropriação 

do conhecimento, de forma bem pessoal, os sentidos e os significados colhidos 

se tornam perspectivas para novas reflexões relacionadas ao tema proposto. 

Com a intenção de obter um olhar aprofundado sobre a Bioexpressão, este 

capítulo busca esclarecer os passos da pesquisa, bem como os procedimentos 

metodológicos, o método de análise e o tratamento dos dados. Está 

subdividido em dois tópicos. No primeiro tópico, é descrito o caminho 

metodológico da pesquisa e, no segundo faremos uma imersão no processo e 

em sua análise, apresentando quem são, o que viveram e o que nos dizem as 

participantes da pesquisa8. 

 

  

2.1. O caminho da pesquisa de campo 

No desenvolvimento da pesquisa de campo, foi utilizada a abordagem 

qualitativa por se tratar de uma pesquisa na área da educação, onde os 

envolvidos não podem ser dissociados de sua subjetividade nem de sua 

realidade. Chizzotti afirma: 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma 
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 

                                                           
8 Esta pesquisa teve a aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos (CEPES) da Universidade Federal de São João del-Rei, conforme memorando 
número 108/2011/CEPES. 
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isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito–
observador é parte integrante do processo do conhecimento e 
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O 
objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de 
significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações (2006, p. 79). 

  

 Com a ideia de que todo detalhe tem importância, pois pode contribuir 

para esclarecermos nosso objeto de pesquisa, e, como citam Lüdke e André 

(1986, p. 11), que “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua 

fonte direta de dados, o pesquisador é o seu principal instrumento e o 

significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida serão focos de atenção 

especial dado pelo pesquisador”, optei pela forma descritiva com o intuito de 

apresentar as características dos participantes e da proposta utilizada, no 

sentido de tentar compreender e mostrar os resultados obtidos.  

Conforme Triviños (1987), o objetivo da pesquisa descritiva é o 

conhecimento do público pesquisado, seus traços característicos, seus agentes 

e seus problemas. Exige de quem está pesquisando um número significativo de 

informações sobre o que se quer pesquisar para descrever, com exatidão, os 

fatos e fenômenos de uma determinada realidade. Tem por finalidade o 

provimento aprofundado do conhecimento de uma realidade antecipadamente 

demarcada, possibilitando a formulação de hipóteses para a condução de 

outras pesquisas. 

Para tentar compreender e descrever a Bioexpressão, propomo-nos a 

acompanhar duas turmas, com vinte e cinco alunos em cada uma, matriculados 

na disciplina Bioexpressão, oferecida pela professora doutora Lucia Helena 

Pena Pereira, para o curso de graduação em Pedagogia, da Universidade 

Federal de São João del-Rei, no período de março a julho de 2011, com carga 

horária total de 36 horas-aula no semestre.  

Esta disciplina acontece desde 1997. Inicialmente, era uma disciplina 

eletiva do curso de Psicologia, dada em dois semestres consecutivos, com 60 

horas-aula: Bioexpansão I e Bioexpansão II. A partir de 2000, a disciplina 

passou a compor a estrutura curricular do curso de Pedagogia ainda com a 

carga horária de 60 horas, mudando para 36 horas a partir de 2010, devido a 

alterações do currículo do curso. Entre 2001 e 2004, a disciplina não foi 
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ofertada em virtude do afastamento da professora para o doutorado. A partir do 

segundo semestre de 2005, passou a se chamar Bioexpressão, mudança 

proveniente dos estudos realizados no doutorado9. Cerca de 700 alunos das 

graduações cursaram a disciplina até então. Por ser uma disciplina eletiva, 

licenciaturas diferentes procuram essas aulas além da Pedagogia como Letras, 

Educação Física, Filosofia, História e Geografia. O plano de curso da disciplina 

em seu formato atual se encontra no anexo A.  

Quando foram apresentados às duas turmas os objetivos e os passos 

desta pesquisa, ao término da primeira aula do semestre, treze alunas 

imediatamente se dispuseram a ser voluntárias, demonstrando receptividade 

bem positiva. Este número nos pareceu suficiente, pois nossa intenção inicial 

era uma amostra com dez a doze participantes, quantidade viável para uma 

análise aprofundada. Ressaltamos que as pesquisadas se mantiveram 

integradas à turma, durante as observações. 

 Dentro dos procedimentos metodológicos, optamos pela utilização do 

questionário, da entrevista semiestruturada, das observações sistemáticas. 

Fizemos uso de imagens fotográficas e dos depoimentos expressos nos relatos 

de experiência, exigidos pela professora durante o curso. Estes relatos foram 

entregues por todos os inscritos na disciplina e objetivavam trazer as 

sensações, os sentimentos e as impressões percebidas pelos participantes no 

decorrer de cada aula prática.  

 Durante a primeira semana de atividades e logo após a definição das 

alunas envolvidas na pesquisa, foram aplicados os questionários. Citando 

Marconi e Lakatos (2002, p. 98), o questionário “é um instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”. O mapeamento de algumas 

características, tais como idade, sexo, estado civil, atividades profissionais e 

renda, contribuíram para o melhor entendimento do perfil socioeconômico de 

cada uma das pesquisadas.  

                                                           
9
 A mudança se deve a duas razões. A primeira, por ser a expansão um dos polos de um 

processo pulsátil de expansão e contração que a proposta busca trabalhar como um todo 
inseparável. A segunda razão, por ser o objetivo maior dessa proposta possibilitar condições 
para o desenvolvimento da expressão própria, para a manifestação pessoal de se inserir no 
mundo (PEREIRA, 2005). 
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 Posteriormente, foram coletadas informações através de entrevistas 

iniciais, que aconteceram logo após o primeiro contato com a turma, quando foi 

discutido o plano de ensino e discutidas as primeiras orientações. Isso se deu 

antes de serem realizadas as primeiras vivências. Estas entrevistas tiveram 

como base de roteiro os seguintes eixos: as expectativas dos participantes; as 

percepções de si e a postura diante do cuidado consigo e com o outro. Para 

esse procedimento foi escolhida a entrevista semiestruturada, que segundo 

Triviños (1987, p. 146), "parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem 

amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 

medida que se recebem as respostas do informante".  

  Os elementos significativos podem surgir mais livremente, se não 

estiverem dependentes de alternativas padronizadas, pois, como coloca 

Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada “está focalizada em 

um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista”. 

 Foi utilizada também a máquina fotográfica digital, para que fossem 

registradas as expressões dos participantes, além dos momentos vividos. 

Essas imagens foram autorizadas por toda a turma, sendo permitida sua 

utilização em relatório final da pesquisa, bem como em apresentações de 

trabalhos em eventos de cunho científico. Loizos (2002) enfatiza que “a 

imagem, com ou sem acompanhamento de som, oferece um registro restrito, 

mas poderoso das ações temporais e dos acontecimentos reais – concretos 

materiais” (p. 137). 

 Ao término do curso de Bioexpressão, fizemos entrevistas finais, 

também de forma semiestruturada, com roteiro baseado nos seguintes eixos: 

significados percebidos ao longo do trabalho, percepções de si e do entorno e 

a postura diante do cuidado consigo e com o outro. 

 Ao longo do período letivo, foram feitas observações sistemáticas pois, 

como afirmam Marconi e Lakatos (2002, p. 90), “o observador sabe o que 

procura e o que carece de importância em determinada situação; deve ser 

objetivo, reconhecer possíveis erros e eliminar sua influência sobre o que vê ou 
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recolhe”. Essas observações contribuíram de maneira efetiva para a condução 

desse trabalho, pois como Lüdke e André (1986, p. 26) destacam, “à medida 

que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode 

tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem 

à realidade que os cerca e às suas próprias ações”. Aproveitamos também a 

contribuição de Vianna (2003, p. 14) que considera a observação uma “técnica 

metodológica valiosa, especialmente para coletar dados de natureza não-

verbal”, característica essencial para o nosso objeto de estudo que prioriza o 

movimento corporal. 

Na tentativa de responder aos questionamentos levantados, foi 

escolhida a técnica, que segundo Bardin, 

 

[...] designa–se sob o termo de análise do conteúdo: um 
conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens (2008, p. 44). 

 

 Esse tipo de análise permite um exame completo dos dados resultantes 

da pesquisa, pois na afirmação de Bardin (2008), através dela é possível ler as 

entrelinhas e escutar aquilo que não se fala, considerando-se o objeto de 

pesquisa em sua subjetividade e sua totalidade.  

 

2.2.  A imersão no processo e sua análise: quem são, o que viveram e o 

que nos dizem as participantes da pesquisa 

 

Neste tópico abordamos os resultados da pesquisa que são 

apresentados em três subtópicos. No primeiro, trazemos o perfil das 

pesquisadas; no segundo é apresentada a estruturação da aula; e no terceiro é 

apresentada a análise dos dados propriamente dita. 
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2.2.1 Conhecendo as pedras preciosas e algumas de suas expectativas  

 

Para iniciar, esboçaremos o perfil das alunas que participaram da 

pesquisa, relembrando que, para preservar suas identidades, durante todo o 

processo do estudo, elas passaram a ser chamadas pelos nomes de pedras 

preciosas. A escolha por nomes de pedras preciosas se deu em função de 

acreditar que cada uma tem um valor inestimável para a pesquisa e, portanto, 

se tornaram as joias valiosas da pesquisadora. 

Os dados foram recolhidos do questionário socioeconômico e parte da 

entrevista inicial. Abaixo, segue um quadro com o perfil geral das participantes: 

 

 

Quadro 1 – Perfil Geral das Pedras Preciosas (Participantes desta 
Pesquisa) 

 
 
 

SUJEITOS IDADE EST.CIVIL FILHOS EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

SITUAÇÃO DOS 
PAIS 

Ágata 21 casada 01 Não tem. Pai: motorista 
Mãe: cozinheira 

Água 
Marinha 

21 solteira não Lecionou aulas 
particulares por 
quatro anos e 

atualmente trabalha 
como auxiliar numa 

escola particular, além 
de ser professora da 

Lego Educational 
Division. 

Pai: operador de 
máquinas 
Mãe: sem 
profissão 

Ametista 23 solteira não Tem experiência de 
guardadora de 

veículos, balconista, 
vendedora e, 
atualmente, é 

professora da Lego 
Educational Division. 

Pai: trabalhador 
rural 

Mãe: sem 
profissão 

 

Diamante 21 solteira não Tem experiência no 
grupo de pesquisa em 
Educação a Distância 
– GPEAD, no núcleo 

de Educação à 
Distância da UFSJ – 

Pai: ajudante de 
padaria 

Mãe: funcionária 
pública 

aposentada 
(monitora de 
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NEAD e atualmente 
trabalha como 

estagiária no setor de 
Orientação 

Pedagógica – SOPE 
– da Fundação 

Bradesco. 

creche). 

Esmeralda 28 casada não Tem experiência 
como secretária de 

farmácia, 
recepcionista de loja 

de informática, 
professora de inglês e 
atualmente trabalha 
como professora da 
Lego Educational 

Division. 

Pai: médico 
falecido 

Mãe: sem 
profissão 

 

Jade 20 solteira não Tem experiência 
como auxiliar de 
educação infantil 

(estagiária) e 
atualmente é 
professora de 

educação infantil. 

Pai:  eletricista 
Mãe: aposentada 

 

Opala 24 solteira não Tem experiência 
como balconista e 

caixa de loja. 

Pai: vendedor 
Mãe: costureira. 

Pérola 21 solteira não Tem experiência 
como secretária do 

Curso de Pedagogia a 
Distância – UFSJ e 

monitora voluntária de 
várias séries do 

ensino fundamental. 

Pai: lavrador 
Mãe: sem 
profissão 

 

Rubi 22 solteira não Tem experiência 
como vendedora da 

Oi Conecta e 
telefonista PABX. 

Pai: falecido 
Mãe: 

acompanhante de 
idosos. 

Safira 33 casada 1 Tem experiência 
como secretária, mas 
atualmente é dona de 

casa. 
 

Pai: motorista e 
pequeno produtor 

rural 
Mãe: sem 
profissão 

Topázio 19 solteira não Tem experiência na 
Associação de Pais e 

Amigos dos 

Pai: ferroviário 
Mãe: sem 
profissão 
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Excepcionais. 
Turmalina 22 solteira 1 Tem experiência 

como 
recepcionista/secretár

ia em escola de 
idiomas, balconista 

em padaria e 
relojoaria, atualmente 

é professora de 
educação infantil. 

Pai: armador de 
construção civil 

Mãe: sem 
profissão 

Turquesa 21 solteira não Tem experiência 
como babá e com 
aulas particulares 

para crianças. 
 

Pai: pedreiro 
Mãe: falecida 

 

 

Diante do quadro exposto acima, podemos tecer as considerações 

apresentadas a seguir: 

O primeiro ponto a destacar é que 03 alunas eram do 3º período e as 

outras 10 eram do 5º período. Observamos que 07 alunas das 13, ou seja, 

mais da metade delas, estão com 21 e 22 anos. A média da faixa etária das 

alunas é de 22 anos, sendo que a mais nova possui 19 anos e a mais velha 33 

anos de idade. Dentre as 13 participantes, 03 são casadas e 10 são solteiras, 

sendo que 03 possuem filhos e 10 não possuem. Vale dizer que, das Pedras 

Preciosas que possuem filhos, 02 são casadas e 01 é solteira. 

Em relação à experiência profissional, apenas 01 não possui. Das 12 

alunas restantes, 06 têm experiência como docentes, 01 como estagiária de 

orientação pedagógica, 01 estagiária da APAE e 01 como monitora das séries 

do ensino fundamental, configurando assim que, no universo de 12 

participantes, 9 possuem experiências ligadas à área de Educação. 

São filhas de motoristas (02), operador de máquinas (01), trabalhador 

rural (02), eletricistas (01), vendedor (01), pedreiros (02), ajudante de padaria 

(01), ferroviário (01), médico (01) e falecido (01). Delas, 07 têm mães sem 

profissão, cozinheira (01), funcionária pública aposentada (01), costureira (01), 

acompanhante de idosos (01), aposentada (01), falecida (01). 

Para melhor entendimento dos dados, seguem os perfis detalhados de 

cada uma, colhidos das expectativas apresentadas nas entrevistas iniciais. 
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Ágata 

Pensa que pode melhorar a questão da expressão corporal. Raramente 

pensa nas sensações que tem e, na respiração, só pensa, quando está com 

dificuldade de respirar, principalmente à noite, quando tem que respirar pela 

boca porque parece que o ar é insuficiente. Tenta ser equilibrada e colocar 

prioridade no dia a dia. Tem consciência quando está tensa e, nesse estado, 

adora massagem e procura fazer coisas diferentes, sair, comer pastel. Acha 

que tem consciência dos seus limites, mas em relação aos outros, tem mais 

dificuldades. Tenta prestar muita atenção às pessoas e procura ser bem 

atenciosa no cuidado, tanto da família, quanto das amizades. 

 

Água-Marinha  

Quer obter conhecimento do próprio corpo. Nunca parou para perceber 

nem a respiração nem as sensações. Também recorre aos remédios quando 

surge alguma dor. Não tem tempo para ela. Só quando vai dormir, começa a 

prestar atenção nela mesma. Tem consciência quando está tensa e, nesse 

estado,  procura caminhar, ver um filme, dormir e receber uma massagem do 

namorado, coisas de que gosta. Às vezes, reconhece mais os limites da outra 

pessoa do que os dela. Tem dificuldade de negar aquilo que as pessoas mais 

próximas lhe pedem. Acaba fazendo o que não lhe compete, por não ter 

paciência de esperar que o façam. Apesar de ser um pouco distraída, procura 

ficar atenta e perceber se as pessoas a sua volta estão tristes, felizes, enfim, 

como se sentem. 

 

Ametista 

Ao ficar frente ao outro, tenta manter uma imagem sem timidez, mas 

sente nervosismo e tensão no corpo. Tem dificuldade de se expressar em 

público. Quer se soltar mais. Nunca parou para perceber a respiração ou 

alguma dor. Quando sente dor no corpo, toma logo um relaxante muscular. 
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Acredita que o remédio soluciona. Seu dia a dia é muito corrido. Tudo tem 

horário, segue sua agenda.  Às vezes, tem clareza quando está tensa, mas em 

algumas situações, nem pensa na questão do corpo. E, nesse estado, prefere 

ficar no quarto, pois não consegue revidar, nem chorar quando alguém a 

magoa, então se isola para tentar resolver. Na questão do limite, o excede, pois 

o que planeja tem que ser executado. Tem mania de regular e querer impor as 

coisas. Considera-se muito atenta, mas apenas em relação aos que estão mais 

próximos. Se a pessoa dá abertura, vai um pouco mais, mas se a pessoa não 

está com vontade de falar, percebe e fica quieta. 

 

Diamante 

Fez opção pela disciplina depois de consultar algumas pessoas e 

constatar que todas a acharam muito boa, pois trabalha a questão do corpo e 

também a questão da vivência em grupo. Foi dito que a Bioexpressão 

aproximava muito o grupo. Sua expectativa girou em torno da dificuldade de 

aproximação de alguns colegas da sala e do interesse de trabalhar o corpo. 

Não presta atenção nem na respiração, nem nas sensações do seu corpo. No 

seu dia a dia, age dentro da rotina, automaticamente; raramente observa as 

pessoas à sua volta, não tem recursos para amenizar as tensões, não tem 

clareza dos seus limites e, só às vezes, os respeita, mas respeita os dos 

outros. 

 

Esmeralda 

Quer saber se controlar, relaxar e aprender a se soltar mais, pois tem 

consciência de que a Bioexpressão trabalha o corpo. Não presta atenção nas 

sensações corporais, nem percebe sua respiração. Age automaticamente e 

percebe quando está tensa. Não tem recursos para amenizar essa tensão. Não 

tem clareza dos seus limites, nem os respeita. Em relação aos outros também 

não. Acha que as pessoas podem mais do que acham que podem. Não tem um 

tempo para si mesma e está sempre “ligada no piloto automático”, ou seja, está 
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sempre agindo automaticamente, levada pela rotina. Não repara as pessoas à 

sua volta. 

 

Jade 

Sempre gostou de lidar com o corpo, fez aula de dança. Quer sair da 

rotina de ficar sentada na carteira. Nunca percebeu a respiração nem as 

sensações do seu corpo. Quando aparecem dores, para ela, provêm de dormir 

de mau jeito, dor de cabeça ou gripe. Diz-se relaxada e flexível por deixar de 

cumprir, às vezes, uma rotina ou o que planejou. Tem clareza quando está 

tensa, pois fica mais fechada, mais calada, conversando pouco e mais “na 

dela”. Sua estratégia para amenizar a tensão é deixar de lado o que a 

preocupa. Se ficar tensa com o estudo, deixa-o e vai fazer outra coisa. Não 

respeita nem os seus limites nem os dos outros. Acha-se distraída, porém se 

perceber que a pessoa está diferente, mostrando que não está bem, procura 

consolar. 

 

Opala 

 Procurou a Bioexpressão por curiosidade, pois diz não ter dificuldade de 

se soltar, nem de falar. Não presta atenção nem nas sensações nem na 

respiração. Não percebe seus passos, não está totalmente “ligada no piloto 

automático”, porque ainda tem momentos em que pode relaxar e fazer as 

coisas naturalmente. Repara mais as pessoas que convivem com ela, mas, às 

vezes, não da forma que deveria. Não tem clareza quando está tensa, nem 

recursos para amenizar esse estado. Acha que já aprendeu a dar limites, se 

sente à vontade de falar não. Mas quando se trata do limite do outro, acha que 

o outro tem que fazer o que precisa/quer por ela. Geralmente exige muito das 

pessoas que estão mais próximas, as pessoas que ama. 
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Pérola 

Acredita que a Bioexpressão irá ensinar-lhe algo, um aprendizado muito 

grande para ela. Não presta atenção às sensações do seu corpo. Diz que o dia 

a dia é muito corrido, a sua vida é muito corrida. Às vezes, almoçar é difícil, 

imagina parar para perceber sua respiração, seu batimento cardíaco. Na 

correria do dia a dia, acaba dando importância a tanta coisa que se esquece de 

si mesma. É muito ansiosa e, às vezes, a única forma de controlar sua 

ansiedade é deitar e dormir. Anda com tanta pressa, que não repara no 

caminhar. Diz que a rotina a leva por um caminho que ela deixa de perceber a 

si mesma, e fica muito “elétrica”. Percebe quando está tensa. Há dias que são 

tão estressantes, tão puxados que sente que sua barriga incha, sente muita dor 

nos ombros, tem um caroço nos ombros de tanto ficar tensa e, às vezes, tem 

até torcicolo. Não consegue aliviar as tensões. É só mesmo deixando o tempo 

passar e dormir. Não tem clareza dos seus limites, porque não consegue falar 

não. Muitas vezes, vai além do que pode e se prejudica, fica estressada, 

cansada. Em relação ao limite dos outros, acha que tem demais, pois fica se 

preocupando, e não gosta de incomodar ninguém. Prejudica-se para atender 

aos outros. 

 

Rubi 

 

Tem dificuldade de interagir com mais pessoas. Só fica no meio de 

pessoas com quem tem mais amizade. Restringe-se a alguns pequenos 

grupos. Muito fechada. Diz que ninguém sabe que é fechada.  Para ela, poder 

descansar é não fazer nada no final de semana e, quando não tem prova, o 

tempo não existe. Percebe que não adianta forçar o corpo a querer fazer algo, 

quando não aguenta, não aguenta. Consegue perceber quando está tensa e, 

nesse estado, procura ficar “na sua”, ficar sozinha para não descontar em 

ninguém e, assim, reflete e se acalma. Tem consciência dos seus limites, de 

não querer assumir o que sabe que não vai fazer. E também tem consciência 
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do que pode não dar certo e que, de acordo com o que sabe, pode conseguir 

fazer. Em relação a reparar as pessoas à sua volta, percebe só um pouquinho. 

Às vezes, sabe que a pessoa está diferente, mas não tem coragem de chegar 

perto, não tem atitude de perguntar se aconteceu alguma coisa. É muito 

fechada e não consegue se expressar.  

 

Safira 

Muito tímida e com muita dificuldade de falar em público. Chega a tremer 

na hora de apresentar trabalho em sala. Não consegue chegar ao público, não 

consegue se expressar, e sente dificuldade de se relacionar com os outros. 

Fica preocupada e não consegue dormir direito. É muito tensa e, às vezes, tem 

muita dor de cabeça e a respiração parece que fica presa. Então puxa o ar com 

força para aliviar e tirar o que a sufoca, mas continua sentindo falta de ar. 

Deixa-se um pouco de lado em prol daquilo que tem que fazer. Não consegue 

perceber quando está tensa. Acaba se contendo, se fechando porque não é 

pessoa de “dar o troco” e acaba se prejudicando. Acha que respeita e 

reconhece mais os limites dos outros do que os dela. Em relação a reparar as 

pessoas, diz que, fisicamente, não é observadora, mas a questão da expressão 

observa bastante, chega mais perto e tenta ajudar no que for possível. 

 

Topázio 

 

Quer se soltar mais, relaxar mais e aprender a trabalhar com as suas 

emoções, além de saber lidar com as necessidades do movimento infantil na 

educação infantil e nas primeiras séries da educação básica. Geralmente, não 

presta atenção à respiração. Acha que é muito superficial. Não presta atenção 

nos seus passos, porque anda correndo o dia todo, não tem tempo para nada e 

acredita que a rotina a leva ao “piloto automático”, porque todo dia faz a 

mesma coisa, é a mesma correria. Só repara as pessoas da sua convivência. 

Percebe que está tensa algumas vezes, porque fica meio ansiosa, sentindo 

uma sensação meio ruim. Mas o motivo da tensão não percebe. Para aliviar 

sua tensão, a única coisa que tenta fazer é se ligar em outros assuntos. Se 
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estiver tensa com o trabalho, deixa-o de lado e vai ler um livro. Quando tem 

raiva de alguém, se expressa através do choro. Não consegue falar não em 

nenhuma situação. Não tem nenhuma noção dos seus limites e nunca parou 

para pensar nos limites dos outros. Mas acredita que os respeita. 

 

Turmalina 

 

Teve um trauma com um professor no primeiro período, por ter sido 

repreendida em sua fala e foi se fechando. Não fala, e quando tem que falar na 

sala, fica toda trêmula, pulsação na boca. Espera se soltar, interagir mais com 

a turma. Não percebe as sensações do seu corpo nem a respiração. Devido à 

correria no dia todo, só quando chega à noite, percebe o cansaço e o peso que 

traz nas costas. Nunca prestou atenção à sua caminhada e, por isso, anda 

caindo muito. Está sempre “no piloto automático”, porque já acorda pensando 

em tudo que tem que fazer até a noite. Em relação às pessoas à sua volta, 

sempre prestou atenção, repara muito, é muito curiosa, está sempre olhando 

alguém em volta, o que pode estar acontecendo. Não percebe quando está 

tensa e diz que as palavras atropelam os pensamentos, aí vem um turbilhão de 

emoções e fica tudo muito confuso. Para aliviar, é pegar sua filha e distrair, 

conversar com pessoas diferentes ou até mesmo conhecer pessoas diferentes. 

Não tem clareza dos seus limites, nem dos limites dos outros. 

 

Turquesa 

Espera com a Bioexpressão extravasar as emoções para se sentir 

melhor porque tem muito problema com timidez e autoestima. Sempre prestou 

atenção ao externo, a tudo a sua volta, menos a ela mesma. Acha-se meio 

avoada, meio esquisita, repara mais na natureza, no céu, menos nas pessoas. 

Diz que não tem muita preocupação com ela mesma e que não se importa em 

cuidar dela. Não repara quando está tensa e só se foca nos ombros porque 

sente peso neles. Desestressa vendo filme com as amigas aos sábados ou 

ficando com o namorado. Não tem nenhuma noção dos seus limites, não gosta 
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de pedir porque não quer incomodar. Mas se prejudica muitas vezes por causa 

de outra pessoa.  

Esses dados auxiliaram na compreensão de quem são nossas pedras 

preciosas e em que contexto elas estão inseridas. Também nos auxiliaram a 

perceber melhor as mudanças ocorridas após as vivências bioexpressivas. 

 

2.2.2 Estruturação das vivências bioexpressivas 

 

Para uma melhor compreensão da dinâmica da Bioexpressão, trazemos 

abaixo a descrição da aula prática. Esses dados são oriundos das observações 

e dos relatos de experiência. De acordo com as observações feitas, cabe 

destacar a organização da disciplina, preparada em duas etapas. A primeira 

consiste no aporte teórico, quando são discutidos textos previamente 

disponibilizados aos alunos e que se relacionam às bases teóricas da 

Bioexpressão, com o objetivo de dar clareza aos passos e fundamentos de tal 

proposta. As aulas teóricas se constituem em espaços para a apropriação de 

conhecimentos, mas acima de tudo, de trocas de experiências e até de 

depoimentos pessoais que enriquecem os assuntos debatidos. A segunda parte 

do curso refere-se a vivências que objetivam o experienciar dos aspectos 

teóricos apresentados. 

  Acompanhando as aulas práticas, foi possível observar que, 

geralmente, elas são estruturadas em cinco momentos. Com o intuito de 

apresentá-los com mais clareza, acrescentamos exemplificações de algumas 

atividades utilizadas e de alguns depoimentos das alunas, retirados dos relatos 

de experiência, que conforme mencionado anteriormente, serviram de espaço 

para a expressão das sensações, dos sentidos e significados percebidos após 

cada aula.  

No primeiro momento, acontecem atividades de interação, de chegada 

ao ambiente, de condução dos participantes para o aqui-agora. Estas são 

essenciais, pois possibilitam o envolvimento por inteiro nos próximos passos da 

aula, além de apresentarem espaços de descontração e movimento. A alegria 
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contagia os rostos dos participantes, que se integram à atividade, sem se 

preocuparem com suas inseguranças, suas dificuldades e seus medos. 

 Alunos10 em círculo aprendem a letra da música “Bom Dia”: 

Bom dia começa com alegria, 
Bom dia começa com amor, 
O sol a brilhar,  
As aves a cantar, 
Bom dia! Bom dia! Bom dia!   
 

 Depois de cantarolarem a melodia, são ensinados os movimentos a 

serem executados. Em seus lugares, de frente para o centro do círculo, os 

participantes gesticulam conforme a letra da música e quando dizem bom dia, 

se viram para seu par e vão trocando de lugar, se cumprimentando até 

recomeçarem a canção. Esses cumprimentos acontecem de forma amável e 

descontraída. 

 

Inicialmente a dinâmica referente ao “Bom dia” fez com que eu 
percebesse a importância das palavras, dos olhares e de um 
simples gesto, ao qual o ato de dizer “bom dia” a uma pessoa 
não representa apenas educação, mas seus sentimentos e 
anseios. Deste modo, os sorrisos e os olhares que encontrei 
neste dia representaram muito para mim, ao qual passei a 
reconhecer pessoas amigas e acolhedoras (Turmalina).  

 

A dança com a música do “Bom dia” me proporcionou um 
momento de alegria e espontaneidade, fez com que eu me 
soltasse um pouco mais em relação às outras aulas, 
proporcionou também a oportunidade de olhar no rosto de cada 
colega, sorrir e pegar na sua mão, muitos deles 
frequentemente eu não tive a oportunidade nem de dizer um 
“oi”, pelo fato da turma ser em grande número (Rubi). 

Abaixo, na fotografia de número seis, um dos momentos em que os 

participantes executavam a Dança do Bom dia:  

                                                           
10

 Embora as participantes da pesquisa sejam todas do sexo feminino, a turma obervada era 
mista. 
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FOTOGRAFIA Nº 6 – Dança do Bom Dia  Fonte: Cíntia Lúcia de Lima 

 

 Com a orientação da professora, alunos aproveitando todo o espaço da 

sala, inicialmente se deslocam, tentando simular ações comuns, como as de 

limpeza de uma casa, andar de bicicleta, a cavalo, nadar, dirigir, ao som de 

uma música animada. 

 

Como sempre, fizemos diversos tipos de atividades: Andamos 
pela sala, imitando várias ações e/ou movimentos, como, por 
exemplo, lavar vidros, passar cera no chão, andar a cavalo, de 
bicicleta, na ponta dos pés, entre outros. Confesso que para 
mim foi muito divertido, não conseguia parar de rir. Foi uma 
sensação boa, como se eu voltasse à minha infância (Pérola). 

 

A aula começou bastante animada com uma atividade em que 
fizemos diversos movimentos como caminhar, andar a cavalo, 
de bicicleta, na ponta dos pés, de calcanhar, nadar, digitar, 
entre outros. Por estar descalça, não senti nenhuma dificuldade 
para realizar os movimentos, principalmente aqueles de andar 
nas pontas dos pés, de calcanhar e com a parte de dentro e de 
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fora dos pés. Foi muito bom estar com os pés no chão, pois 
além de não sentir nenhuma dificuldade para realizar os 
movimentos, me senti mais centrada e entregue à atividade. 
Além disso, foi muito divertido e por diversas vezes me deu 
vontade de rir (Água-Marinha). 

 

Durante a primeira atividade, os diversos movimentos que 
realizamos; me fez lembrar situações que passamos durante o 
nosso dia a dia. Percebi que estamos sempre ocupados e em 
movimento, por mais que não percebemos durante o dia a dia. 
No final desses movimentos, as batidas do meu coração 
estavam mais aceleradas e minha respiração bem ofegante 
(Jade). 

 

Adorei a dinâmica de andar de bicicleta, a cavalo, de carro, 
entre outras. Deu uma sensação de prazer (Topázio). 

 

No segundo momento da aula, são utilizadas atividades de base, ou 

seja, atividades que propiciam o sentir os pés no chão, a própria firmeza. Para 

deixar claro, exemplifico dois movimentos a seguir: 

1. A professora orienta os alunos para que fiquem em círculo, 

com os pés firmes no chão. Então todos começam a 

movimentar a parte superior do tronco, com a intenção de 

soltar a musculatura e simultaneamente, vão alternando o 

peso do corpo entre os pés, ao som de uma música bem 

marcada. Movimentam os joelhos, elevando-os. E agora todos 

se deslocam ao centro do círculo e retornam à posição de 

origem, batendo palmas, no quarto tempo. Repete-se esta 

ação, mas substituem as palmas por um grito em tom grave, 

saindo do fundo da garganta – rá! 

 

Os exercícios de base trouxeram uma sensação de equilíbrio 
entre respiração e movimento de apoio. Esta percepção 
consciente é necessária, mas na maioria das vezes agimos de 
modo mecânico no dia a dia. Em seguida, o momento de emitir 
som me deu uma sensação de estar em um ambiente tribal, 
rústico, algo que emite força, embora de início me desse uma 
vontade imensa de rir (Safira). 
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Durante o exercício de base eu estava bastante concentrada e 
pude sentir fluir uma energia muito boa em minhas pernas e 
pés, percebi também que todos estavam em perfeita sintonia 
durante a execução dos passos, das palmas e do rá (Rubi). 

 

Em seguida fizemos uma atividade de base, orientada pela 
professora. Nas atividades de base devemos prestar atenção 
principalmente nos pés e nas pernas. A professora foi 
orientando os passos que deveríamos fazer, em todas as 
direções, ora deveríamos bater palmas após os passos, ora 
gritar rá! As atividades de base são bem interessantes, exigem 
concentração uma vez que devemos perceber nosso contato 
com o chão e ao mesmo tempo acompanhar os passos 
(Pérola). 

 

 

2. A turma espalhada pelo espaço da sala foi orientada a andar 

rapidamente, acompanhando o ritmo acelerado de uma 

música, como se fosse o ritmo de nossas próprias vidas. 

Depois deveriam caminhar, ainda depressa, mas respirando e 

sentindo a base. Finalmente, caminhar mais lentamente, 

tentando observar o ambiente e as pessoas que estavam 

presentes.  

 
A atividade seguinte foi dividida em dois momentos. Em um 
primeiro momento foi solicitado que caminhássemos pela sala 
rapidamente. Essa atividade me remeteu aos tempos 
modernos, em que exige da sociedade rapidez e agilidade, 
fazendo com que as pessoas não tenham tempo de olhar para 
as outras pessoas que estão à sua volta. Nesse momento, tive 
um pouco de dificuldade, pois ao olhar para os pés não sabia 
quem estava ao meu redor, chegando às vezes a esbarrar nas 
pessoas. Em um segundo momento quando foi proposto que 
olhássemos para as pessoas ficou mais fácil para caminhar 
pela sala sem ir de encontro com quem estava a minha volta 
(Água- Marinha). 

 

Na prática de andarmos rapidamente pela sala, eu percebi que 
eu e a maioria das pessoas estávamos mais sérias, diferente 
de quando andamos tranquilamente e há mais risos (Ágata). 

 

As atividades que trabalham com enraizamento pra mim são 
sempre muito boas, pois consigo atentar a sustentação do meu 
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corpo, que é um fator que eu não levo em consideração no 
meu dia a dia. Dar atenção e trabalhar com as pernas e pés 
sentindo o chão é muito importante, pois as pernas e os pés 
são o eixo principal de sustentação do nosso corpo (Rubi). 

Na fotografia de número sete, um momento em que os participantes 

executavam uma atividade base: 

 

FOTOGRAFIA Nº 7 - Atividade de Base   Fonte: Cíntia Lúcia de Lima 

 

No terceiro momento, são feitos os exercícios de centramento, ou seja, 

exercícios que priorizam a respiração e a introspecção no intuito de alcançarem 

uma melhor percepção de si e autoconhecimento. É interessante esclarecer 

que, para os efeitos serem satisfatórios, cada participante precisa estar bem 

integrado na atividade, por isso esse momento normalmente acontece depois 

de uma atividade vivificante, que possibilita trazê-los para o aqui e agora. 

Abaixo três exemplos de exercícios: 

1. Alunos posicionados livremente na sala. De olhos fechados 

escutam a música. São orientados a se concentrarem em sua 



72 

 

respiração, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Abrem 

os braços quando inspiram e os soltam lentamente quando 

expiram. Devem deixar o corpo se movimentar fluidamente, 

permitindo o afrouxamento dos seus músculos e articulações. 

À medida que vão se soltando, são orientados a tentarem 

expandir seus movimentos em várias direções, procurando ir 

um pouco além daquilo que imaginam serem capazes sem 

perderem a fluidez e a suavidade do movimento. 

 

Com os movimentos livres de permitir o corpo ir além, me fez 
associar não somente ao corpo físico em si, mas pensar na 
possibilidade também de romper e ultrapassar outros limites 
(Safira).  

 

A atividade em que esticamos o corpo foi um momento de 
grande relaxamento para mim, eu gosto desse tipo de 
atividade, pois grande parte das vezes, eu chego à aula tensa, 
com o corpo rígido e essas atividades me relaxam, me 
proporcionam sensações boas e eu me sinto muito melhor 
(Rubi). 

 

No início da dinâmica me senti um pouco zonza e ao fechar 
meus olhos a impressão que me dava era que eu ia cair, 
depois com o passar dos movimentos fui me sentindo muito 
bem, era como se meu corpo através daqueles movimentos 
recarregasse inteiramente de uma energia vital, o engraçado 
era sentir esta energia me reabastecendo, realmente saí desta 
aula muito bem disposta e desperta (Opala). 

Na fotografia de número oito, um dos momentos em que os participantes 

realizavam uma atividade de fluidez: 
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FOTOGRAFIA Nº 8 – Fluidez   Fonte: Cíntia Lúcia de Lima 

2. Alunos dispostos em duplas, um de frente para o outro, se 

tocam com as palmas das mãos. Ao som de uma música 

suave, deveriam iniciar um diálogo corporal, através de 

movimentos guiados pelo toque sutil das mãos. Com os olhos 

fechados, concentram-se na respiração e nas sensações 

criadas pelos deslocamentos do corpo.  

Na atividade de contato pelas mãos eu me senti muito à 
vontade, senti muita sintonia entre eu e minha companheira, 
não sabia se era eu ou ela quem coordenava os movimentos. 
Eu parecia estar flutuando, de tão leve (Ágata). 

 

Através das atividades de interação com o outro, como no 
diálogo corporal, eu tenho a oportunidade de me aproximar 
mais das pessoas que eu não tenho tanto contato. Essa 
atividade além de muito prazerosa é capaz de quebrar o gelo 
às vezes existente entre algumas pessoas (Rubi). 

 

Ao fazermos duplas, em que a professora nos orientou que 
tocássemos as mãos, me deixei levar pela sintonia da música, 
em que os nossos movimentos vinham como algo natural, com 
leveza, eu e minha parceira nos integramos com o momento, 
minha cabeça se sentia tão leve, meu corpo parecia que iria 
flutuar (Ametista). 
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Na fotografia de número nove, um dos momentos que as participantes 

executavam a atividade do diálogo corporal: 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 9 – Diálogo Corporal Fonte: Cíntia Lúcia de Lima 

3. Alunos posicionados livremente no espaço da sala, com os 

olhos fechados, executam movimentos alternados de força e 

suavidade, ao som de uma música com ritmo bem marcado. 

Na força, são orientados a executarem movimentos fortes, 

imaginando estarem enfrentando suas dificuldades ou 

colocando para fora aquilo que, no momento incomoda. Na 

suavidade executam movimentos com bastante leveza, sendo 

orientados para se atentarem ao ritmo respiratório, procurando 

sentir o ambiente à volta e trazendo para si o sentimento de 

paz e serenidade.  
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Mas no exercício de força percebi o quanto preciso desta e que 
às vezes me preocupo em ajudar muito as pessoas e me deixo 
em segundo plano, este exercício foi ótimo para colocar todos 
os meus sentimentos ruins para fora, no caso através do choro, 
sentimentos esses como a incapacidade, a tristeza, a incerteza, 
o medo e a insegurança. Percebi que preciso me cuidar mais, 
não fisicamente e sim emocionalmente (Esmeralda). 

 

Senti-me muito mais feliz, ao realizar a prática de força e 
suavidade. Analisei que eu estava fazendo gestos que 
expulsava a tensão e trazia mais suavidade, vi que estava 
tirando toda a tensão e cansaço e trazendo para mim mais 
tranquilidade, relaxamento e suavidade (Ágata) 

 

Durante a atividade de força x suave, fazer o movimento suave 
era mais fácil e aconchegante e o movimento de força, fiz de 
duas formas. Num primeiro momento era como se jogasse todo 
o meu estresse para fora, descarregar e depois busquei mais 
força, o que me fez sentir renovada (Jade). 

 

No quarto momento, a intenção é aprofundar o contato consigo mesmo e 

com o outro. Normalmente são utilizadas atividades de toques, 

preferencialmente com a luz apagada, para criar um ambiente de acolhimento. 

Dois exemplos são descritos a seguir: 

1. Alunos em duplas, sentados em posição confortável, ao som 

de uma música suave. A atividade é iniciada com um dos 

pares esfregando as mãos para energizá-las e depois, 

delicadamente, massageando as mãos do companheiro. Após 

um espaço de tempo, inverte-se a ação. 

 

A massagem das mãos foi maravilhosa, confesso que sou 
extremamente a favor de ter massagem em todas as aulas, é 
relaxador. Ao tocar as mãos, passa uma energia tão boa para o 
restante do corpo. Os toques eram bem suaves de forma que 
percorriam todas as extremidades das mãos. Ao final das 
atividades me sinto renovada, o fim de semana flui de forma 
ágil e o cansaço parece surgir somente no aspecto físico 
(Ametista). 

 

Na sequência a atividade de massagem nas mãos me trouxe 
uma sensação muito boa de relaxamento, embora nunca 
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houvesse visto ou praticado esse tipo de massagem, gostei 
muito (Safira). 

 

Fizemos, então, uma massagem nas mãos umas das outras. 
Nunca tinha recebido uma massagem nas mãos, foi 
maravilhoso, muito relaxante e o interessante é que relaxa todo 
o corpo. A professora nos explicou que a massagem nas mãos 
influencia o corpo todo porque cada parte da mão corresponde 
a uma parte do nosso corpo, assim ocorre nos pés e na orelha. 
No início esfregamos as mãos para trazer energia para a 
realização da massagem e depois, ao final, sacudimos as 
mãos. Além disso, aprendi que, quando a massagem é feita 
com carinho e delicadeza, os efeitos são muito melhores 
(Pérola). 

 

Abaixo, na fotografia de número dez, uma dupla executava a massagem das 

mãos: 

 

FOTOGRAFIA Nº 10 – Massagem das Mãos  Fonte: Cíntia Lúcia de Lima
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2. Alunos em círculo, bem próximos uns dos outros, com os 

braços na cintura dos companheiros do lado, de olhos 

fechados, escutam a melodia de uma música suave. São 

orientados para se deixarem relaxar naturalmente. Surge um 

leve balanço no grupo e cada envolvido procura sentir o apoio, 

a energia positiva e a segurança, que brotam quando se traz 

para si, o sentido de pertença a um grupo. Esta é a roda de 

embalamento. 

O círculo com o abraço em grupo me faz perceber o próprio 
grupo, sentir um conforto e um apoio, tornando o grupo mais 
forte e criando laços mais profundos (Jade). 

 

Fizemos um círculo no qual ficamos abraçadas umas às outras; 
nessa atividade é interessante ressaltar como o movimento do 
grupo nos vai levando pouco a pouco sem que nos forcemos a 
nada (Pérola). 

 

Na atividade de roda entrelaçada foi interessante observar a 
importância  do cooperativismo no grupo. Trazendo essa 
questão para outros, proporciona a união das forças. 
Infelizmente cada vez menos o cooperativismo tem sido 
praticado em função do individualismo baseado na obsessão 
pelo ter e pelo poder (Safira). 

 

Na fotografia de número onze, a amostra de uma roda de embalamento: 
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FOTOGRAFIA Nº 11 – Roda de Embalamento  Fonte: Cíntia Lúcia de Lima 

No último momento, são necessárias atividades que propiciem a saída 

desse processo, trazendo o grupo de volta ao ambiente, ou seja, ao espaço 

que cada um tem de prontidão perante a vida. 

1. Alunos em duplas cantam a música: Pirulito que bate-bate, vão 

batendo palmas e trocando de duplas. 

 
Quando houve a finalização, que se consistiu em uma ciranda 
da música Pirulito que bate-bate, pude reviver e lembrar um 
pouco mais de minha infância, sendo que esta música 
possibilitou maior descontração e interação com todos, fazendo 
também com que a vontade de rir passe por completo 
(Turmalina). 

 

Por fim, fizemos a dança da trança e cantamos a música do 
Pirulito que bate-bate. Para mim, foi um momento de 
descontração e de uma maior aproximação do grupo (Água-
Marinha). 

 

Foi ótimo dançar e cantar Pirulito que bate-bate. Quanto tempo 
que eu já não fazia isso? Foi bom demais. Adorei a parte que 
nós íamos caminhando e trocando de pares, apesar das 
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confusões que a turma fez. Às vezes me sinto um pouco 
tímida, mas confesso que nas primeiras aulas eu me sentia pior 
e que eu melhorei bastante neste aspecto (Topázio). 

 

A última atividade com a música do Pirulito que bate-bate além 
de muito alegre e descontraída, foi ótima para que eu pudesse 
me despedir de todos, pois com a troca de pares antes que a 
aula acabasse eu tinha olhado no rosto de cada um dos meus 
colegas (Rubi). 

 

2. Alunos de mãos dadas, em círculo, cantam cantigas de roda e 

sem desatar, dão-se abraços fraternais. 

Na última atividade de ciranda, foi muito bom participar da 
cantiga de roda, primeiro por já ser bastante conhecida, alegre, 
proporcionou interação do grupo. É como despertar no fundo a 
criança adormecida, enfim o encontro com o lúdico (Safira).  

 

A cantiga de roda veio finalizar a prática que foi maravilhosa e 
me ajudou a relaxar e aliviar-me, dando-me ânimo para 
enfrentar o resto da semana (Ágata). 

 

Eu gosto muito quando as aulas terminam com cantigas de 
roda, nesse momento eu percebo que todos já estão bem mais 
relaxados e soltos. A roda se torna, assim, uma atividade muito 
harmoniosa e contagiante (Rubi). 

 

A última atividade realizada nesse dia, a roda em que 
abraçamos todos do grupo foi fantástica. Foi fundamental a 
união do grupo para que todos se abraçassem sem soltar as 
mãos. Para mim foi ótimo porque reforçou ainda mais a 
interação e o companheirismo das pessoas (Água-Marinha). 

 

Na fotografia de número 12, a turma realizava a roda do abraço: 
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FOTOGRAFIA Nº 12 – Roda do Abraço  Fonte: Cíntia Lúcia de Lima 

 

 É importante frisar que as aulas possuem flexibilidade quanto à sua 

estruturação, sendo modificadas conforme a receptividade da turma, as 

necessidades percebidas durante a parte teórica ou mesmo durante as 

práticas. Assim, por várias vezes, tive a oportunidade de presenciar alterações 

no planejamento da aula. Momentos que me surpreenderam pela habilidade da 

professora em contornar as eventualidades e criar o espaço propício para o 

perfeito andamento de seus objetivos. Parece-me indiscutível que, para a 

compreensão dos eixos da Bioexpressão em sua essência, se crie uma 

conexão saudável entre o ambiente, os alunos e a professora. Assim será 

possível levá-los para as nossas ações cotidianas, propiciando condições de 

novas condutas perante as situações que vivemos e necessitam de nossos 

posicionamentos. 

Depois de ter descrito os passos metodológicos da pesquisa, traçado o 

tratamento dos dados e esboçado a estruturação da prática, me sinto mais à 

vontade para apresentar a interpretação e a análise dos dados colhidos durante 

todo o acompanhamento desse estudo no próximo tópico. 
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2.2.3 Separando os fios, organizando as meadas... 

  

Ao realizar a análise minuciosa dos dados obtidos; após leituras 

cuidadosas de todo o material colhido, surgiram algumas categorias e 

subcategorias, de acordo com o organograma a seguir. 

Figura 1 – Organograma de categorias e subcategorias emergentes do 

discurso 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

 Os dados foram colhidos das observações, entrevistas iniciais e finais, e 

foram analisados e distribuídos em categorias (BARDIN, 2008). Optei por 

analisar três categorias: percepções, que foi subdividida em percepções 

sensoriais e percepções da respiração; cuidado, que foi subdividido em 
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cuidado de si e cuidado do outro e finalmente os significados in-corporados. 

Isso me permitiu observar que os resultados se assemelham em relação a 

quase todos os sujeitos da pesquisa. A seguir, será apresentada a análise de 

cada uma destas categorias. 

 

Percepções 

 

  A palavra "percepção" deriva do latim perceptio e expressa a ação de 

recolher, e por extensão, "conhecimento" como apreensão. Também provém de 

percipere - de per e capare -, apoderar-se de algo, perceber. Neste sentido, 

coincide com a sensação, ou seja, a percepção é a consciência de uma 

sensação ou o seu conhecimento (GARCIA, 2006). 

Já, de acordo com Brandalise (2005), a percepção é um processo 

psicofisiológico por meio do qual o sujeito transforma as diversas impressões 

sensoriais (os estímulos), previamente transportados aos centros nervosos, em 

objetos sensíveis conhecidos.  

Diante disso, analisaremos tal categoria em dois momentos. 

Primeiramente apresentaremos as percepções sensoriais e, posteriormente, 

falaremos sobre a respiração. Esta separação se deve ao fato de terem ficado 

evidentes, nos discursos, os conceitos separados de tais subcategorias e, pela 

própria base teórica da Bioexpressão fazer essa distinção.  

 

a-  Percepções Sensoriais 

 

Ao longo da vida, vestimos várias roupagens, incorporadas à nossa 

essência, pela sociedade e pela cultura na qual estamos inseridos. Lowen 

(1989, p. 12) observou que “a ênfase de nossa cultura recai sobre o fazer, 

sobre o conseguir resultados. O indivíduo de nosso tempo está comprometido 

com seu sucesso, não em ser uma pessoa. Justificadamente, pertence à 
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geração da ação cujo lema é: faça mais, sinta menos”. Tal afirmação pode ser 

confirmada através das falas abaixo: 

 

Acordo às sete horas, mas vou dormir às três da manhã. 
Então, chega à noite, que eu percebo o cansaço, o peso que 
eu trago nas costas, a tensão nas pernas, aí vem esse cansaço 
mesmo e percebo mais as sensações do meu corpo, as 
emoções quando tô com raiva, quando alguém me consegue 
tirar do sério. [...] Eu nunca prestei atenção na minha 
caminhada, por isso eu ando caindo muito. [...] na verdade é 
isso, eu nunca prestei atenção nos meus pés, como eu estou 
andando. Sempre é automático, sempre na correria, nunca 
para pra, pra sentir mesmo a sensação, a base, como estão as 
pernas, aí o cansaço que vem à noite, a dor que vem à noite, 
nada que a gente recorra (Turmalina). 

 

[...] não presto atenção nos meus passos porque eu ando 
correndo o dia todo, não tenho tempo pra nada e o piloto 
automático realmente fica ligado o dia todo e, a rotina, eu 
acredito que a rotina leva ao piloto automático porque todo dia 
você faz a mesma coisa, é a mesma correria. Bom, de 
perceber que eu estou tensa, algumas vezes eu percebo sim, 
né? Porque eu fico meio ansiosa, assim, sentindo uma 
sensação meio ruim. Mas perceber o motivo pelo qual eu estou 
naquela tensão, eu não percebo não. Tem que parar para 
pensar, porque que eu estou daquele jeito. [...] Então assim, às 
vezes, eu percebo que eu estou tensa, mas não busco o 
motivo e nem nada. Não reconheço (Topázio). 

 

[...] durante a semana eu acho que eu estou no piloto 
automático, é porque assim, é tão corrido meu dia a dia, que 
parece que tudo tem horário, parece que estou seguindo uma 
agenda, um roteiro do que vou fazer no meu dia a dia. [...] 
porque, às vezes eu tenho consciência. Às vezes, está tão 
assim, naquela situação, que eu nem paro para pensar na 
questão do corpo. Eu fico naquele negócio de querer fazer, de 
querer dar conta, eu sei que às vezes, assim, eu sinto que fico 
no piloto automático totalmente, você não para pra pensar, que 
é isso... [...] No momento, você quer fazer o negócio, depois 
você, assim, aí que você tira para pensar, aí que eu vou sentir 
que estou tensa (Ametista). 

 

Fica evidente, nas falas acima, que existe uma prioridade para as 

situações que envolvem o raciocínio, em detrimento daquelas que envolvem os 

aspectos emocionais. Damásio (1996) considera que tomar conhecimento do 
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grande valor das emoções nos processos que envolvem a razão não significa a 

desvalorização da razão em relação à emoção. A percepção do grau emocional 

envolvido no processo de raciocínio propicia destacar suas implicações 

positivas e restringir as negativas. Para isso, é preciso que atentemos a nossas 

próprias sensações. De acordo com as participantes a seguir, tal “percepção” 

só foi possível ao participarem das atividades bioexpressivas. 

 

Ah, agora eu presto atenção. Agora eu sei quando eu estou 
sentindo dor, de dor mesmo. Agora acho que eu já, também, 
consigo saber quando é uma dor porque eu estou nervosa, 
tensa, preocupada, ansiosa. E hoje eu consigo reparar cada 
coisa, cada sinalzinho. Às vezes, um mau jeitinho, você fala: Ih! 
Opa! Pera lá! Tem alguma coisa errada, me deixa ver o que 
está acontecendo, deixa eu dar uma alongada, uma relaxada. 
Agora já é bem diferente (Esmeralda). 

 

Eu, além de ter essa percepção, a partir da disciplina, eu 
comecei a perceber as causas disso. Ver que não é um mau 
jeito, que eu dormi de forma errada. Talvez que eu esteja tensa, 
passando por um momento difícil. Essas percepções, assim, 
para mim, estão mais claras. É mais fácil descobrir a causa, o 
motivo do meu problema e agir em cima dele (Pérola). 

 

Então, depois de fazer a Bioexpressão, eu tive muitas 
experiências nas práticas, nas teorias também e hoje eu 
consigo perceber muito as minhas emoções, principalmente, a 
minha ansiedade e lidar melhor com elas. Consigo sim 
(Topázio). 

 

Conforme Lowen (1989), o ser humano se desenvolve a partir das 

experiências vivenciadas pelo seu corpo. Essas experiências podem trazer 

sensações de conforto e desconforto, conforme as circunstâncias, pelas quais 

cada um passa.  

 Quando a possibilidade de ser espontâneo e autêntico é dificultada, isso  

fica registrado em nosso corpo, através das tensões musculares. Pode ainda 

acontecer de o indivíduo perder ou deixar de perceber que se encontra nessa 

situação. Pereira (2005, p. 37) evidencia que “o organismo encouraçado não 

é capaz de se liberar de suas próprias couraças, nem de expressar suas 
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emoções biológicas básicas”. Essa situação é diferenciada daquela onde nem 

sempre devemos ou podemos tornar público o que pensamos ou sentimos. 

 

É, eu tenho que me investigar porque, assim, meu dia é 
corrido, mas só que tem dias que é tão estressante que, é tão 
puxado, que eu sinto que a minha barriga incha, eu sinto muita 
dor aqui (mostra os ombros), eu tenho um caroço aqui, de tanto 
ficar tenso, tem um nódulo aqui, que ele incha e eu morro de 
dor, dá torcicolo e, às vezes, porque eu fico muito tensa, fico 
muito apreensiva, isso aqui (Pérola). 

 

[...] eu acho assim, às vezes você mesmo não consegue 
perceber que você está tenso, que alguém chega perto de você 
e fala assim: nossa você está com uma carinha de preocupada, 
uma carinha que tem alguma coisa, às vezes, alguém vem falar 
com você assim e você: não, às vezes não, realmente nem 
está, você quer é ficar quietinho mesmo. Mas assim, 
geralmente quando eu já estou desse jeito, eu já prefiro ficar na 
minha, para não poder descontar em ninguém. Porque quando 
você está nesse momento, acaba descontando em alguém. Ah, 
assim, quando eu estou muito nervosa com alguma coisa, se 
alguém vier conversar comigo, eu falo: conversa comigo agora 
não porque se não eu acabo descontando. [...] Não adianta 
forçar o corpo a querer fazer, quando não aguenta (Rubi). 

 

Sentimos, nos discursos acima, o quanto é difícil perceber e, 

consequentemente, expressar nossos sentimentos, nossas emoções. Tudo 

isso fica, então, enraizado, encouraçado em nossos corpos, culminando em 

processos de tensão corporal e emocional. Para amenizar tais sintomas, 

buscamos, assim, a Bioexpressão como instrumento de vivência e percepção 

desses sentimentos “corporais”. 

 
Eu parei de ser um pouco, muito rigorosa com meu corpo. 
Inclusive depois daquela conversa que nós tivemos que foram 
poucas pessoas, eu acho assim, que um dos dias 
fundamentais da disciplina, foi naquela conversa, que eu 
lembro que eu até chorei, né? [...] eu parei, falei assim: Nossa! 
Eu tenho que prestar mais atenção em mim, nos limites do meu 
corpo. Eu estava numa situação que eu já não estava 
aguentando mais, o extremo. E assim, eu parei para pensar 
mais. Hoje eu não estou tão assim, claro que eu me cobro as 
coisas, mas eu estou tentando tratar mais do meu corpo. É 
mais ou menos isso (Diamante). 
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Também passei a perceber, valorizar mais com a Bioexpressão. 
Com, até mesmo, a dor. Passei a sentir mesmo a dor, a estar 
procurando uma melhoria para aquela dor não passar em 
branco. A pulsação do coração, muitas vezes, à noite, aí que eu 
sinto a minha pulsação mais lenta, mais tranquila ou num 
momento de euforia, eu pego e respiro, conto até dez, né? Aí o 
coração vai amenizando, aí até dá mesmo para sentir o meu 
corpo, as minhas emoções, as minhas sensações. Somente 
com a Bioexpressão, que eu passei a conhecer o meu corpo 
(Turmalina). 
 

Fica nítido nos depoimentos que todas as vivências experimentadas são 

mensagens percebidas pelos seus sentidos e que, de alguma forma, são 

decodificadas, enriquecendo sua relação social. Para Maturana (2001, p. 19), 

“o peculiar do humano não está na manipulação, mas na linguagem e no seu 

entrelaçamento com o emocionar”. 

Quando engolimos nossas emoções, poderemos criar marcas no corpo. 

Pereira (2005) nos mostra que as emoções têm relação direta com o nosso 

modo de estar. As emoções que não são colocadas para fora, podem provocar 

enrijecimentos musculares, registrados no nosso corpo. As falas de algumas 

das pesquisadas vêm demonstrar isso: 

 

[...] sou muito tímida, tenho muita dificuldade de falar em 
público, chego a tremer na hora de apresentar trabalho em 
sala. Não consigo nem chegar ao público, não consigo 
expressar... Dificuldade que eu sinto de me relacionar com os 
outros, também a questão do choro mesmo, eu fico 
preocupada, não consigo dormir direito (Safira). 

 

Eu também sou tipo assim, de ficar no meu quarto mesmo, 
pensando uma estratégia de como eu vou fazer pra não bater, 
quando eu tiver tendo alguma coisa ou uma coisa que me 
magoa ou uma pessoa me falou alguma coisa e eu não 
consigo chorar, alguém me ofende e eu não consigo revidar, eu 
fico mais na minha. Então eu acabo pensando o que vou fazer. 
Eu sou uma burra! Eu fico lá me xingando (Risos) Com raiva de 
mim mesmo (Ametista). 

 

O corpo é a concretização da vida e de nossa permanência no mundo. 

Como cita Lowen (1997, p. 29), “nossa realidade básica é o nosso corpo. 

Nosso self não é uma imagem em nosso cérebro, mas um organismo real, vivo, 
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pulsante. Para nos conhecermos, temos que sentir nosso corpo. A perda de 

sensibilidade em qualquer parte do corpo é a perda do self”. 

Somos diferentes e existimos através do que é modelado em nosso 

corpo, por tudo aquilo que experienciamos, mas partindo do pressuposto, 

segundo Lowen (1979), de que as pessoas têm o costume de pensar no seu 

corpo como utensílio ou ferramenta da mente, elas acabam medindo “seus 

corpos em quilos e centímetros, e comparam seu formato com formas 

idealizadas, ignorando completamente o fato de que o mais importante é 

justamente aquilo que o corpo sente” (p. 207). 

 

Bom, eu sempre prestei atenção no externo, tudo a minha volta 
eu sempre prestei atenção, só que em mim, eu nunca tinha 
prestado [...]. É, eu acho que eu sou mais piloto automático do 
que deveria. Eu não reparo. Eu só, só me toco quando eu 
começo a sentir dor, né? Aí quando eu começo a sentir dor nos 
ombros, eu o quê? Aí eu sinto esse peso. Eu estou mal. Eu não 
consigo chorar. Se alguém me faz alguma coisa que eu fico 
chateada, eu guardo aquilo para mim, mas aquela pessoa para 
mim já não é a mesma coisa, sabe? Eu não consigo, eu, eu 
acho isso é ruim para mim, porque eu fico, é como se eu 
ficasse fria, como se eu me bloqueasse. Eu sinto que alguma 
coisa me trava, assim, acho que isso me prejudica muito na 
minha vida. Mas eu não consigo chorar (Turquesa). 

 

 [...] realmente, eu não presto, eu não prestava muita atenção, 
nas minhas sensações (...) porque eu fico, às vezes, travada? 
Porque, coisa que, às vezes, eu seguro? Porque às vezes, a 
gente se segura muito? Porque eu tenho que me segurar 
tanto? Quanto a, em relação a perceber os meus passos, eu 
acho que, acho que não. (...) alguns momentos a gente faz 
coisas que, assim a gente nem percebe que está fazendo 
aquilo e, mais, mais sei lá, às vezes, é o caso, depois pára e 
pensa, poxa, mais, como? Quando você já viu, você já fez, 
como que eu fiz aquilo? [...] é até engraçado porque, às vezes, 
eu estou tensa, eu paro para pensar porque que eu estou tensa 
(Opala). 

 

A partir do momento que trazemos para o nosso corpo as emoções e os 

sentimentos que vivenciamos, criamos a possibilidade de ampliar os registros 
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que comporão nossa subjetividade. Maturana (2001, p. 53) ressalta que “o 

corpo não nos limita, mas, ao contrário, ele nos possibilita”.   

Buscar concretizar o contato com o corpo permite a possibilidade de 

conquistar uma condição mais saudável. Lowen (1979, p. 17-18) afirma que 

“uma pessoa sadia tem uma imagem de si própria que está de acordo com 

aquilo que seu corpo sente e aparenta”. E, diante de tantas reclamações de 

nossas pedras preciosas, encontramos depoimentos que corroboram com o 

pensamento acima, após as mesmas terem participado das atividades de 

Bioexpressão: 

 

Bom, eu comecei a identificar muitos sintomas do meu corpo. 
Coisas que, antigamente, eu não reparava algumas dores, 
algumas tensões. Eu agora consigo identificar (Turquesa). 

 

As sensações... eu sinto, eu sinto melhor agora por até mesmo 
perceber mais meu corpo, sentir mais meu corpo (Ametista). 

 

É, agora eu presto atenção nas sensações do meu corpo. 
Consigo perceber se a dor é por cansaço, por estresse, por 
ansiedade. E o corpo realmente dá sinal. Ou é uma dor de 
cabeça ou uma dor nas costas, uma tensão no ombro. E aí eu 
tento percebê-las, cada vez mais, pra poder aliviar (Ágata). 

 

Ficam mais nítidas agora as sensações do meu corpo. O que 
eu estou sentindo, se é alguma dor. Eu sei, eu sei de onde está 
vindo essa dor, o motivo que está gerando essa dor. Então as 
sensações são mais nítidas e aí, estando mais nítidas, é mais 
fácil da gente está percebendo e fazendo alguma para poder 
estar passando alguma dor (Jade). 

 

Eu percebi muitas melhorias a partir da prática de 
Bioexpressão. Principalmente, em relação ao dormir, ao 
expressar. Porque antes para mim, era uma coisa praticamente 
impossível, me expressar quando tinha mais gente. E as 
minhas dores de cabeça, também melhoraram bastante. É isso 
(Safira). 
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 É importante lembrar que não somos corpos isolados, desvinculados de 

outros corpos. As forças sociais moldam nossos corpos, agindo através de 

modelos estabelecidos dentro da família, conforme realça Lowen (1989) e que 

acabam determinando nosso destino. Nas considerações do autor, “são poucas 

as pessoas em nossa cultura que têm a coragem de ser elas mesmas. A 

maioria adota papéis, põe máscaras, veste disfarces. Não acreditam que seu 

self genuíno seja aceitável” ( p. 81). 

Através da conexão entre o sentir, o agir e o pensar, permitimos que a 

energia flua pelo nosso organismo. Pereira nos diz:  

 

a vitalidade energética e a espiritualidade presentes em um 
corpo por onde a energia pode fluir com maior liberdade darão 
ao ser humano a capacidade de se unir ao cosmos e de amar, 
o que significa se unir aos outros seres humanos e integrar-se 
em si mesmo (2005, p. 55). 
 

Para Lowen (1989, p. 11-12), “por termos medo da vida, procuramos 

controlá-la, dominá-la. Acreditamos que é ruim ou perigoso sermos levados de 

roldão por nossas emoções”. Mas o desejo de nos tornarmos cheios de vida 

está presente, apesar do medo se manifestar, segundo esse autor, através da 

permanência na correria, e da necessidade de uma ocupação para que o 

sentimento não flua. 

Estamos constantemente construindo nossa identidade. E isso é 

possível a partir do momento que tomamos contato com o nosso corpo. Para 

percorrermos esse caminho, é necessário nos conscientizarmos dos nossos 

sentimentos. Além disso, Lowen (1979, p. 16) cita que o indivíduo “deve 

conhecer a expressão de seu rosto, a sua postura e a forma de movimentar-se. 

Sem esta consciência da sensação e atitude corporais, a pessoa torna-se 

dividida: um espírito desencarnado e um corpo sem alma”. 

Enfim, para que nos inteiremos de forma plena, além de permitir a 

interação com outros corpos, como observa Matthiesen (2009, p. 157), 

“devemos registrar, em alto e bom som, que o corpo fala, ainda que a 

educação contemporânea pareça surda às suas apelações e evidências. É 

preciso olhar para o que ele diz”.   
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b- Respiração 

  

 A respiração é uma função instintiva e a única que pode ser executada 

de forma voluntária, ou seja, podemos fazê-la por querer. Isso não acontece 

com as outras funções. O que se faz com o movimento respiratório não é 

possível fazer com nenhuma das outras funções viscerais. Como cita Gaiarsa, 

 

ninguém digere por querer, ninguém faz o coração pulsar mais 
depressa por querer, faz a vesícula biliar contrair-se 
voluntariamente, etc. No entanto, em relação à respiração, 
mesmo um débil mental consegue respirar deste ou daquele 
jeito – se for solicitado (1984, p. 186). 
  

 O ar existe à vontade e, provavelmente por isso, não se pensa em 

utilizar a falta de ar como justificativa de alguma coisa como se pode fazer com 

a falta de alimento, de afeto, de bens. Mas Gaiarsa (1984, p. 188) observa que, 

“no entanto, se respiro mal, não uso o ar que está aí. O sofisma/preconceito de 

todos – cuja função é negar a asfixia crônica da humanidade - é que respirar, 

como andar, é tão fácil que ninguém precisa aprender a fazer, e todos fazem 

muito bem”. Mas tudo isso pode cair por terra quando observamos que grande 

parte das pessoas anda mal e respira pessimamente. 

 Será que temos a consciência da importância da respiração em nossas 

vidas? Na maioria das vezes, não há uma preocupação com o aprender a 

respirar, pois fazemos isso de forma automática. Assim, não aproveitamos de 

forma correta todas as beneficies que um ritmo respiratório adequado nos 

proporcionaria, como podemos perceber nos relatos abaixo, realizados antes 

da aplicação das atividades bioexpressivas: 

Também não percebia as sensações, nem a respiração e 
dores, quando apareciam dores, pra mim era, dormir de mau 
jeito, dor de cabeça quando tô gripando, não, alguma coisa do 
dia a dia que pode tá causando (Jade). 

 

Eu também nunca parei para observar a respiração, ou alguma 
dor que, assim, eu sentia uma dor no corpo, já ia para o 



91 

 

Dorflex11. Dorflex ia solucionar, aí eu ia deitar na cama e ia 
melhorar, mais nunca parei para pensar que o corpo dolorido, 
por alguma coisa assim,  poderia ser uma tensão que estava ali 
ou um problema do meu dia a dia, que me causou um mal-
estar, um enrijecimento no meu corpo, mas nunca, a minha 
respiração, também, nunca eu parei para ver como é que era 
(Ametista). 

 

Na respiração, eu pensava só quando eu estava com muita 
dificuldade. Porque, à noite, principalmente, eu tenho que 
respirar pela boca porque parece que o ar é insuficiente 
(Ágata). 

 

 A afirmação de Lowen (1979, p. 147): “É preciso energia para guiar a 

máquina da vida” vem corroborar com a certeza de que nós, como seres vivos 

necessitamos de alimento para permanecermos vivos. E a respiração é uma 

das formas de trazer esse alimento para nosso organismo. Por isso, a 

importância de atentarmos para o movimento respiratório. Conforme Lowen 

(1979), através de reações de oxidação, ou seja, de reações que produzem 

oxigênio, é derivada a energia essencial para nossa vida. E o processo de 

produção de oxigênio inicia-se a partir dos movimentos respiratórios. É pela 

respiração que temos o primeiro contato com o mundo. Para Gaiarsa (1984, p. 

185), “a respiração marca o nascimento da individualidade: é a primeira função 

necessária à sobrevida que o neonato realiza pelas próprias forças em seu 

próprio benefício”. Com as atividades bioexpressivas, foi possível resgatar, 

mesmo que parcialmente, essa característica que se foi perdendo ao longo da 

vida, como mostram os depoimentos: 

 

Com certeza! Antes de fazer a Bioexpressão, eu nunca parei 
para prestar atenção, se eu estava respirando rápido ou 
devagar, para prestar atenção mesmo na minha respiração. 
Depois de ter feito as aulas de Bioexpressão e de acordo com 
os autores, as teorias e todos os estudos, agora, eu já paro 
mais para perceber minha respiração. Eu sei quando eu estou 
calma, quando eu estou mais agitada. Isso foi muito importante 
para mim (Topázio). 

                                                           
11 Remédio que atua como analgésico e relaxante muscular. 
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Eu nunca tinha parado pra perceber minha respiração, nunca 
tinha [...] (Rubi). 

 

[...] no dia a dia, muito difícil, muito difícil eu sentir minha 
respiração (Turmalina). 

 

Sim, inclusive foi um dos pontos que eu mais foquei depois que 
eu fiz a disciplina. Eu nunca percebi que a minha respiração 
era muito curta. E, assim, às vezes, em situação cotidiana que 
te deixa muito nervosa, eu aprendi, quando eu estou muito 
nervosa, ansiosa, eu paro, deixa eu respirar. Aí eu me acalmo e 
consigo me centrar. Depois que eu fiz essa disciplina, um dos 
pontos principais que mexeu comigo e, ainda continua 
mexendo, é isso (Diamante). 

 

 Fica evidente, nas falas acima, o quanto a respiração é um componente 

crucial na vida humana, e o quanto é importante estarmos atentos a este 

elemento, apesar de, no cotidiano, não darmos a menor atenção a ela. 

 O desenvolvimento do ser humano está intimamente ligado ao ato da 

respiração. Daí se pode deduzir que, de qualquer distúrbio na função 

respiratória, poderá advir dificuldades psicológicas no indivíduo, tais como 

ansiedade, inadequação de afeto, apatia, desequilíbrios emocionais, entre 

outros (LOWEN, 1979). 

 A respiração pode interferir diretamente em nosso estado emocional. 

Gaiarsa (1984, p. 186) diz que a respiração “é urgentemente necessária 

sempre, e qualquer comprometimento (inibição) respiratório é imediatamente 

angustioso no sentido literal da palavra: estreito, apertado, sufocado, asfixiante. 

Tudo o que há de urgente na crise de ansiedade é a inibição respiratória”.  

 Embora a respiração seja um ato voluntário, desde o início da vida, 

nossa respiração passa por mudanças não intencionalmente escolhidas, 

conforme as situações que vivenciamos. Para exemplificar, quando sentimos 

medo, contemos o movimento respiratório. Nas palavras de Pereira (2010, p. 

207-208), “conter a respiração é um mecanismo natural de defesa, uma vez 

que ela é afetada diretamente pelos estados emocionais”. Podemos, ainda, nos 

momentos em que sentimos raiva, ter nossa respiração acelerada, preparando 
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nosso organismo para uma ação de ataque ou defesa. Ou seja, nossos 

movimentos respiratórios se modificam de acordo com cada sentimento 

envolvido. Estarmos conscientes de nossa respiração, nos ajuda a torná-la 

mais equilibrada. A seguir, mais exemplos (é importante frisar que as 

percepções relatadas abaixo foram observadas após a prática da 

Bioexpressão): 

 

Para mim foi um grande descobrimento porque eu acho que 
nunca tinha parado para pensar na respiração e com as aulas 
de Bioexpressão isso foi mudando em mim. Até no meu 
trabalho, quando eu ficava nervosa, quando eu ficava tensa, eu 
parava, respirava, para conseguir tranquilidade (Pérola). 

 

É, eu consigo agora perceber sim, minha respiração, 
principalmente à noite, quando eu vou dormir. Aí eu fico, às 
vezes, deitada na cama e fico reparando como que eu estou, 
depois daquele dia, às vezes cansativo, como que está minha 
respiração. Porque, às vezes, até no decorrer do dia, se eu 
estiver muito preocupada, aí a minha respiração, eu sinto que 
ela fica até curta, fica aquela coisa ofegante mesmo. Mas aí, eu 
percebo, eu percebo mais agora, eu dou uma atenção maior a 
esse aspecto da respiração (Ametista). 

 

 Quando o indivíduo permanece em um estado de tensão, sua respiração 

tende a ser superficial, causando impressão de que o ar que se respira é 

insuficiente. Esse tipo de procedimento causa desconforto e, na maioria das 

vezes, passa despercebido pela pessoa. Lowen (1984, p. 32) observa que “a 

maioria das pessoas respira mal. Sua respiração é superficial e há uma forte 

tendência a prendê-la em qualquer situação de estresse”. Observemos tal fato 

nas falas abaixo: 

 

Eu percebia essa questão de que me incomodava muito. Sou 
muito tensa, às vezes dava muita dor de cabeça e a respiração 
parece que fica presa. Eu puxo o ar com força para aliviar um 
pouco, para tirar o que sufoca e eu continuo sentindo (Safira). 
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[...] eu também não presto atenção, geralmente na minha 
respiração e eu acho que ela é muito superficial, assim, porque 
pela correria do dia a dia, como as meninas falaram, é muita 
coisa para nós fazermos quando nós estamos na graduação, 
então não paro para prestar atenção [...] (Topázio). 

 

Na respiração, eu pensava só quando eu estava com muita 
dificuldade. Porque, à noite, principalmente, eu tenho que 
respirar pela boca porque parece que o ar é insuficiente. Mas 
nunca imaginava que tinha outra coisa por trás disso (Ágata). 

 

 Em relação ao movimento corporal, podemos dizer que, segundo Lowen 

(1984, p. 31), “a mobilidade de todo o corpo é reduzida quando a respiração se 

torna limitada. É por isso que prender a respiração é o método mais eficiente 

de eliminar as sensações”.   

 É comum reduzirmos nossa respiração em função de nos defender 

daquilo que nos incomoda internamente. Para Lowen (1979, p. 149), “o motivo 

mais importante para a respiração reduzida é a necessidade de eliminar as 

sensações corporais desagradáveis”. 

 Por meio da respiração, mantemos uma ligação com algo que não tem 

forma, que transcende a Criação. Segundo Dorneles (2006, p. 118), “como no 

pensamento budista, é grandioso o sentimento do dar-se conta de que a 

respiração nem faz parte de nós, nem nos pertence, pois não é a respiração 

que está em nós, somos nós que estamos na respiração”.  

 Quando enchemos e esvaziamos o peito com ar, o que nos parece nada 

por ser invisível; não percebemos o quanto ele é essencial e poderoso. Como 

enfatiza Gaiarsa (1984, p. 188), “o ar é invisível, mas poderoso, como se vê 

quando venta, e as árvores se retorcem e as folhas sobem e são levadas, e os 

homens se sentem ameaçados, porque suas casas balançam, os tetos voam e 

é difícil andar contra a força deste invisível poderoso”. 

 Através da respiração, a vida flui para todos. Dorneles (2006, p. 118) 

considera que “é ela que faz com que continuemos fiéis a esse dar e receber e 

que impede de nos isolarmos, de nos encerrarmos em nós mesmos, de nos 

tornarmos as fronteiras do nosso eu inteiramente impenetráveis. [...] É ela que 

nos liga continuamente a tudo o que existe, a tudo e todos”. 
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 É necessário ressaltar a essencialidade da respiração. Lowen (1984, p. 

37) nos diz que “a respiração é a pulsação básica (expansão e contração) de 

todo o corpo; portanto, é a base da experiência de prazer e dor. A respiração 

profunda carrega o corpo e, literalmente faz com que tenha vida”. Na fotografia 

de número treze, um momento onde os alunos trabalhavam a expansão e a 

contração, enfatizando a respiração: 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 13 – Expansão e Contração  Fonte: Cíntia Lúcia de Lima 

 

 Uma das maneiras de amenizar o estado de tensão é restabelecendo o 

ritmo natural respiratório, tentando deixar relaxados os músculos envolvidos em 

todo o trabalho da respiração, e, consequentemente, o gasto de energia tende 

a se equilibrar. Pereira (2011, p. 108) afirma que, “a respiração profunda gera 

harmonia entre as funções do corpo, propiciando maior estabilidade emocional, 

confiança, consciência do aqui-agora e capacidade de expressão. Facilita o 

aquietamento e a entrada no estado meditativo”. 

 

É, antes da Bioexpressão, eu também, eu nunca tinha parado 
para perceber minha respiração. E depois das aulas práticas, 
aqui com a Lúcia Helena, eu comecei a … parar para ver 
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mesmo, para perceber minha respiração, o momento que eu 
estou mais tranquila, vendo televisão, na hora de dormir 
também, na hora do banho (Água-Marinha). 
 

Eu ultimamente presto mais atenção na minha respiração. 
Principalmente, assim, no momento que eu estou nervosa, eu 
procuro colocar o que eu aprendi aqui na Bioexpressão.  Aí, eu 
conto um, dois, três. (Risos). E faço exercícios de respiração e 
funciona, realmente (Safira). 

 

Ah, com certeza. Hoje eu reparo na respiração, hoje eu tento 
controlar, tento me acalmar através dela também (Esmeralda). 

 

 Percebemos, portanto, que pela respiração nos unimos ao universo e 

isso nos faz pensar que, através dela, surgem relações e contatos. Ela é o fio 

condutor que nos liga com o mundo físico. Para Dorneles, 

 

esse contato é compulsório, pois não se pode impedir a 
respiração mesmo que não se possa suportar alguém ou algo, 
embora esse algo ou alguém possa nos fazer falta de ar. A 
respiração abrange a polaridade da recepção e da entrega, do 
receber e do dar (2006, p. 118). 
 

 Devemos despertar para a consciência do que o ato de respirar 

proporciona. Nas palavras de Pereira (2011, p. 107-108), “a respiração lenta e 

ritmada acalma, diminui o ritmo das atividades biológicas, ajuda a clareza do 

pensamento, a percepção mais ampla do entorno, contribui para o 

autoconhecimento”. Dessa forma será possível atingirmos um estado de maior 

equilíbrio pessoal. Esse é um dos propósitos da Bioexpressão, quando nas 

atividades de um dos seus eixos, o centramento, foca o trabalho respiratório, 

fazendo com que cada uma das participantes, atente para a importância desse 

ato. Afinal, como afirma Gaiarsa (1984, p. 190), “ao respirar nós nos damos 

vida”. 

 

Cuidado  

 Citando Boff (2005b, p. 29), “talvez uma primeira abordagem do núcleo 

central de cuidado se encontre na filologia da palavra. Como os filósofos 
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sempre nos advertem, as palavras estão grávidas de significados existenciais”.  

Os sentidos têm uma fonte original e podem se desdobrar em outros. Por isso 

procurei mostrar o sentido que será atribuído ao significado de cuidado neste 

trabalho.  

 Consultando Garcia (2006), percebi que cuidado deriva do latim cura, 

cuja grafia era coera e queria expressar zelo, preocupação, inquietação por 

uma pessoa ou por um objeto. Boff afirma: 

  

o cuidado se encontra antes, está na origem da existência do 
ser humano. E essa origem não é apenas um começo 
temporal. A origem tem o sentido de fonte donde brota 
permanentemente o ser. [...] Cuidado é aquela energia que 
continuamente faz surgir o ser humano (2005b, p. 34).  
 

 Corroborando ainda a ideia da essencialidade do cuidar fazer-se 

presente em nossas vidas e em nosso convívio, nos apoiamos nas palavras de 

Rateke: 

 

Dar centralidade ao cuidado não significa deixar de trabalhar e 
de intervir no mundo. Pelo contrário, significa renunciar à 
vontade que reduz a importância da subjetividade humana; 
significa recusar-se a todo despotismo, a toda dominação, a 
toda violência; significa impor limites à obsessão pela eficácia a 
qualquer custo; significa negar a ditadura da racionalidade fria 
e abstrata para dar lugar ao cuidado; significa respeitar a 
comunhão que todas as coisas entretêm entre si e conosco; 
significa colocar-se junto e ao pé de cada coisa que queremos 
transformar para que ela não sofra e possa manter e se 
desenvolver; significa demonstrar a nossa humanidade, a 
nossa disposição para a bondade, a alegria e a amorosidade 
(2005, p. 12). 

 

 E é com base no pensamento que cuidar é um princípio que deve 

orientar a vida, e que, também, orienta as atividades bioexpressivas, que 

iremos analisar os dados dessa categoria. Para tal, achamos por bem dividi-la 

em duas subcategorias: o cuidado de si e o cuidado do outro. 

 

a- Cuidado de si 
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 Quando se pensa no indivíduo como um ser relacionado ao seu entorno, 

devemos pensar de uma maneira abrangente e não somente nesse indivíduo 

situado geograficamente. De acordo com Boff,  

 

significa uma forma de estar presente, de navegar pela 
realidade e de relacionar-se com todas as coisas do mundo. 
Nessa navegação e nesse jogo de relações, o ser humano vai 
construindo o próprio ser, a autoconsciência e a própria 
identidade (2005b, p. 30). 
 

 Nas palavras de Pereira (2011, p. 23), ”o desenvolvimento equilibrado do 

corpo, das emoções, dos sentidos e da cognição constitui a base do senso de 

si e este, quando fortalecido, gera condições para que mantenhamos relações 

apropriadas com nosso meio”. A primeira iniciativa para que tenhamos um 

desenvolvimento equilibrado será voltar-nos para as nossas próprias 

necessidades; ouvirmos os apelos do nosso corpo e respeitarmos os nossos 

limites. Ou seja, precisamos nos empenhar no cuidado de nós mesmos. 

Percebemos que isso se tornou possível, ao proporcionarmos às nossas 

pedras preciosas experiências bioexpressivas, pois, como veremos, abaixo, 

antes dessas experiências, o cuidado de si era deixado de lado. 

 

Eu não respeito nem os meus limites nem os limites dos outros. 
Os meus eu só vou perceber quando não deu tempo, quando 
não sobrou tempo, no limite de horário para cumprir e o dos 
outros também, você sempre acha que vai dar conta […]  
Depois eu reclamo dos outros (Jade – antes de participar das 
atividades de Bioexpressão). 
 
Cuidar de mim mesma? Acho que sim. Acho que eu já estou 
conseguindo fazer isso. Antes, era mais fisicamente, né? Mas 
agora, interiormente também é, o corpo mesmo, aliviar as 
tensões (Jade – após participar das atividades de 
Bioexpressão). 
 
Eu, às vezes, me deixo um pouco de lado, em prol daquilo que 
tenho que fazer. Eu acabo me contendo, me fechando, porque 
eu não sou de dar o troco, acabo me prejudicando. Eu acho 
que eu respeito e reconheço mais o limite dos outros do que o 
meu limite, às vezes. Eu tento é ultrapassar mais o meu que eu 
posso fazer (Safira – antes de participar das atividades de 
Bioexpressão).  
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Em relação ao cuidado comigo, eu vejo que já melhorou um 
pouco, mas eu acho que ainda precisa melhorar mais (Safira – 
após participar das atividades de Bioexpressão). 
 
[...] não consigo falar não em nada. Pego tudo o que me 
pedem, faço tudo o que me pedem e, assim, vou ficando mais 
tensa, mais sobrecarregada e, quando junta muita coisa, eu tô 
muito nervosa, muito tensa, é só o choro que me tira aquela 
tensão, que me deixa mais relaxada, que parece que, 
realmente extravasa. Essa foi a única maneira que eu encontrei 
pra relaxar, pra descarregar, pra extravasar.  Não tenho, assim, 
noção nenhuma dos meus limites, na verdade, porque como eu 
já tinha dito em outra pergunta, só quando junta muita coisa, 
que eu desabo a chorar, que eu vou perceber que é porque 
juntou muita coisa pra mim fazer, que eu cheguei no meu limite, 
no meu ponto. Porque aí, eu tenho que deitar; relaxar, dormir, 
né? E, e não conseguir pensar em mais nada porque, eu não 
tenho noção desse limite (Topázio – antes de participar das 
atividades de Bioexpressão). 
 
Depois da Bioexpressão, eu posso dizer que eu mudei muito. 
Porque antes eu não cuidava muito de mim mesma. Porque eu 
tinha muita dificuldade de dizer não. E depois que eu estudei a 
Bioexpressão, eu percebi que nem sempre eu posso fazer de 
tudo e que eu tenho que dizer não pra algo que me prejudica. 
Eu aprendi muitas vezes a dizer não e que também tenho meus 
limites (Topázio – após participar das atividades de 
Bioexpressão). 
 
Eu não tenho noção dos meus limites, não tenho nenhuma, 
nenhuma. […] Não gosto de pedir as coisas porque não quero 
incomodar as outras pessoas. Mas eu, eu me prejudico muitas 
vezes, por causa de outra pessoa porque eu já reparei que eu 
tenho uma ideia muito torta dentro de mim. Quando eu tô 
fazendo algum trabalho, que eu falo uma coisa, a pessoa não 
entendeu o que eu falei. É como se... Eu, eu falo mais alto, 
mas eu não tô prestando atenção que eu tô falando mais alto. 
Sabe? Parece que eu altero a minha voz para que a pessoa 
entenda o que eu tô falando. (Risos). E eu fico sem paciência, 
assim. Ai! E a turma: O que você tá brigando, sabe? Não é que 
eu to tô brigando. Eu também não presto atenção que eu tô 
fazendo isso. Mas isso é uma forma que me mostrar que eu 
não tô ligada no que tá acontecendo comigo, ao meu limite, 
sabe? Acho que, isso também me prejudica muito (Turquesa – 
antes de participar das atividades de Bioexpressão). 
 
Eu não cuido muito de mim não. Eu sou muito largada. Mas eu 
aprendi a respeitar os meus limites, sabe? (Turquesa – após 
participar das atividades de Bioexpressão). 

 

 Quando tratamos do nosso próprio cuidado, significa ir ao encontro dos 

nossos desejos e o impulso de satisfazê-los, buscando refazer aquilo que não 



100 

 

está nos contentando. Isso vai se tornando possível a partir do momento em 

que passamos a compreender que, como diz Pereira (2011, p. 45), “nosso 

corpo expressa nossa história congelada, onde estão presentes nossas buscas 

de equilíbrio e nossos desequilíbrios. Nosso corpo revela nossa fluidez e 

nossos bloqueios, construídos ao longo da nossa existência”. O cuidado requer 

zelo, atenção, solicitude, desvelo. E por que não levarmos isso para a nossa 

própria existência, antes de pensar no outro? 

 Na busca do autocuidado, permitimos-nos a tentativa de ampliar o 

exercício da liberdade, da decisão e do nosso próprio governo, delimitando 

assim o espaço de nossa individualidade. Dessa forma, podemos delinear os 

contornos dos nossos limites e, possivelmente, começaremos a respeitá-los 

melhor. Lowen (1984, p. 82) diz que, “nós nos massificamos quando nos 

identificamos com o sistema, aceitando seus valores. Não podemos nos isolar 

dele facilmente, visto encontrar-se inserido em todos os aspectos de nossa 

cultura”. Mas se mantivermos nossa individualidade não sucumbiremos à força 

do sistema e poderemos encontrar prazer de viver. 

 

De mim? Ah, acho que agora eu cuido. Acho que quando eu 
realmente estabeleço muito os limites meus... se eu não posso, 
eu não vou dar conta de fazer alguma coisa. Porque vai indo, a 
gente, o corpo da gente não aguenta, a cabeça também. Então, 
eu, pelo menos, o que me ajuda muito a cuidar de mim mesmo 
é isso, é estabelecer limite (Opala). 
 
Acho que o cuidar de mim mesma, eu me refiro a esse cuidado 
como perceber o meu tempo. Conhecer o meu corpo 
(Turmalina). 
 
Depois das aulas de Bioexpressão, eu pude perceber que tem 
como eu cuidar de mim mesma, assim, através de coisas 
pequenas que vão contribuir para que eu fique bem para mim. 
E eu estando bem comigo, vou estar podendo ajudar melhor as 
outras pessoas. Por exemplo, de acalmar, de perceber o corpo, 
de relaxar. Quando você está mais relaxada, fica mais calma, 
você está, consequentemente, mais feliz, a sua ajuda vai ser 
muito melhor do que se você estiver tensa, estiver triste (Rubi). 
 
Antes de fazer a disciplina, pensava só em mim. Até a questão 
de relacionamento amoroso mesmo, sabe? Eu parei para 
pensar, ter mais um tempo tanto para mim, quanto para o outro 
também (Diamante). 
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 Fica claro, nos relatos acima e nas considerações de Boff (2005a, p. 

145), que cuidado “implica cuidar da vida que o anima, cuidar do conjunto das 

relações com a realidade circundante”. Predispõe a vontade de nos conhecer 

mais, para encontrarmos os meios necessários de suprir as nossas carências, 

enfrentar nossas dificuldades e ficarmos mais fortes para o que surgir em 

nossa trajetória. 

 Só conseguiremos nos transformar em pessoas mais maduras, mais 

autônomas, mais sábias quando passarmos a cuidar melhor do nosso corpo. 

Para Boff (2005a, p. 145), “cuidar do corpo significa a busca da assimilação 

criativa de tudo o que possa ocorrer na vida, compromissos e trabalhos, 

encontros significativos e crises existenciais, sucessos e fracassos, saúde e 

sofrimento”. O discurso abaixo corrobora com tal pensamento: 

 

Agora estou tendo uma maior preocupação comigo mesma. 
Não só fisicamente, mas também procurando entender mais o 
meu corpo, a minha saúde, o meu equilíbrio e o meu bem-estar 
(Água-Marinha). 

 

 É muito importante que o sujeito aprenda mais sobre seus próprios 

problemas, seus próprios limites, seus anseios, desejos e sonhos, para 

conseguir investir em mudanças. Esse processo é lento, complexo, mas pode 

gerar transformações positivas. Pereira (2011, p. 77-78) considera que “se não 

somos capazes de nos perceber e nos apropriarmos um pouco de nós 

mesmos, teremos maior dificuldade em nos colocarmos no mundo com a força 

de nossa expressividade”. 

 Segundo Boff (2005a, p. 146), “as atitudes desarmônicas consigo 

mesmo, com os outros, com o cosmos e com a fonte originária de tudo, 

deslancham processos que afetam o equilíbrio físico-psíquico-espiritual do ser 

humano”. Complementando esta ideia, Pereira (2011, p. 54) afirma que 

“comprometimento com algo começa com o compromisso que estabelecemos 

conosco e com a vida”. Isso irá acontecer quando conseguirmos equilibrar 

nossas ações, sentimentos e pensamentos, através da liberação de nossas 

couraças, para que a energia flua mais livremente, nos aproximando do nosso 

self, da nossa essência. Como nos diz Boff,  
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cuidar da nossa saúde significa manter nossa visão integral, 
buscando um equilíbrio sempre por construir entre o corpo, a 
mente e o espírito e convocar o médico (corpo), o terapeuta 
(mente) e o sacerdote (espírito) para trabalharem juntos 
visando a totalidade do ser humano (2005a, p. 147). 

 

 Cada um de nós tem o direito de determinar os passos que irá dar no 

seu caminho e nortear a sua vida. E para podermos cuidar do outro, cuidemos 

primeiramente de nós mesmos. Assim, possivelmente, estaremos mais 

preparados para enxergar as necessidades dos que estão a nossa volta. 

Pereira (2005, p. 117) enfatiza que “conhecer-se significa entrar em contato 

consigo mesmo com o propósito de promover maior fortalecimento interno para 

melhor enfrentamento da realidade, o que implica, evidentemente, as relações 

consigo mesmo e com o outro”. 

 

b- Cuidado do outro 

 É fundamental despertarmos para o cuidado. Através dessa prática 

atingiremos patamares mais concretos de uma convivência harmônica com os 

nossos pares. Segundo Boff (2005b, p. 29), “nós não temos apenas cuidado. 

Nós somos cuidado. Isso significa que cuidado possui uma dimensão 

ontológica, quer dizer, entra na constituição do ser humano. É um modo-de-ser 

singular do homem e da mulher. Sem cuidado, deixamos de ser humanos”.   

 Mas vivemos em um mundo onde o tempo acelera nossas ações. O 

corre-corre do dia a dia nos faz diminuir o contato com as conexões internas. 

Para Boff (2005a, p. 98), “perdeu-se a visão do ser humano como ser-de-

relações ilimitadas, ser de criatividade, de ternura, de cuidado, de 

espiritualidade, portador de um projeto e infinito”. Podemos perceber isso na 

fala abaixo: 

 

[...] reparo as pessoas que estão à minha volta muito pouco, 
[...] só as que eu tenho, realmente, uma convivência. E, assim, 
uma coisa que eu acho muito ruim é que, às vezes, nossa 
rotina é tão estressante que a gente vai descontar nas pessoas 
que não têm nada a ver com a nossa rotina, com os nossos 
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assuntos de trabalho, de estudo, né? [...] às vezes, as pessoas 
que estão mais próximas, ligadas a nós, a gente não percebe o 
limite delas. Às vezes, a gente acha que está respeitando, mas 
muitas vezes a gente, por trás, está pensando: Ah, ela poderia 
ter feito isso. A gente não para, muitas vezes, para pensar 
nesse limite (Topázio). 

 

 Estamos nos transformando em seres automatizados, presos a rotinas 

que nos consomem a vida. O cuidado e o trabalho estão enraizados no modo 

de ser humano. Entretanto, segundo Wendhausem e Rivera (2005, p. 118), “o 

parcelamento das ações e saberes, que é também próprio do humano, pode 

levar à alienação do homem em relação aquilo que cria e transforma, tornando-

se ele mesmo e o resultado de sua ação, desumanizados”. 

 O cuidado concretiza-se na conjuntura da sociedade. E demanda zelo, 

atenção e desvelo. Boff (2005b, p. 29) nos diz que “o cuidado somente surge 

quando a existência de alguém tem importância para mim. Passo então a 

dedicar-me a ele; disponho-me a participar de seu destino, de suas buscas, de 

seus sofrimentos e de suas conquistas, enfim, de sua vida”. A seguir, alguns 

relatos que demonstram tal comportamento, após nossas pedras preciosas 

vivenciarem a Bioexpressão: 

 

Eu acho que eu tenho preocupação com as minhas colegas de 
sala. Acho que, agora, percebo muito as coisas. A 
Bioexpressão deixa a gente muito unida, a gente percebe as 
pessoas, porque também a turma fica reduzida. Reduz pela 
metade, então, querendo ou não, você tem mais contato ainda 
com todo mundo que está ali. Você percebe a pessoa, o dia 
que ela não está bem. E preocupa e quer saber o que 
aconteceu. Quer cuidar (Opala). 

 

Antes de fazer a disciplina, pensava só em mim. E até a 
questão de relacionamento amoroso mesmo, sabe? Eu parei 
para pensar, ter mais um tempo tanto para mim, quanto para o 
outro também (Diamante). 

Eu acredito que eu nunca tentei ultrapassar o limite dos outros, 
mas, às vezes, dentro da minha casa mesmo, eu pensava 
porque que aquela pessoa não fez aquilo para mim. Depois de 
ter feito a Bioexpressão, eu pensei: não, mas minha mãe ou 
meu pai ou meu irmão também têm os afazeres deles. Eles 
também estão ocupados, eles também não podem fazer tudo 
por mim. Então eu comecei a observar os limites deles 
também. É muito importante isso (Topázio). 
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E o outro, é aquela questão de perceber como que o outro 
está. Então, se eu vejo que tem alguma coisa ali, alguma coisa 
errada, então eu já estou procurando fazer alguma coisa, o que 
eu puder, o que estiver no meu limite e no da pessoa também. 
Porque, às vezes, a pessoa não quer expor o que ela está 
sentindo. Então, assim, eu estou procurando, depois da 
Bioexpressão, cuidar mais de mim e do outro também (Jade). 

 

  

 Cuidado requer respeito e envolvimento. Para Boff (2005b, p. 30), 

“cuidar das coisas implica ter intimidade com elas, senti-las dentro, acolhê-las, 

respeitá-las, dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com as 

coisas. Auscultar-lhes o ritmo e afinar-se com ele. Cuidar é estabelecer 

comunhão”.  

 Cuidado envolve sentimentos. Lowen (1984, p. 170) considera que “os 

sentimentos afetuosos unem as pessoas num verdadeiro espírito de 

comunidade. Assim, o bem-estar de uma pessoa passa a constituir 

preocupação da outra”. Cuidado é essência. É sopro de vida. Conforme Boff 

(2005a, p. 142), “entre matéria e espírito está a vida que é a interação da 

matéria que se complexifica, se interioriza e se auto-organiza. Corpo é sempre 

animado. ‘Cuidar do corpo de alguém’, dizia um mestre do espírito, é prestar 

atenção ao sopro que o anima”. Percebemos, por conseguinte, que a 

Bioexpressão proporcionou, a este grupo de pedras preciosas, uma melhor 

relação com o cuidar do outro. 

 

E dos outros, eu sempre reparei, sempre fui muito curiosa, 
então, eu pego, chego, eu pergunto: ah, quer conversar? Se 
não deu tempo de falar com a pessoa naquela hora, a pessoa 
estava estressada, aí depois, no dia seguinte. Igual no meu 
serviço ontem, a moça estava hiper triste, mas a patroa do lado 
dela e a patroa tem parentesco com ela. Aí eu nem falei nada.  
Aí hoje, eu perguntei: aconteceu alguma coisa? Está 
precisando de ajuda? E aí? Posso te ajudar? Quer desabafar? 
Ah, foram aqueles problemas de sempre. Eu já entendi o 
recado. Aí, peguei e dei um abraço nela, na mesma hora ela 
mudou de figura. Eu peguei e parei para pensar um pouco na 
Bioexpressão. É, realmente, eu estou conhecendo o outro e o 
outro também está me conhecendo. Porque quando eu estou 
triste, quando eu estou com algum problema, eles também me 
reconhecem (Turmalina). 
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Mas eu consigo reparar muito, aqui, com as minhas amigas da 
faculdade, sabe? Porque a gente brinca que a gente ficou gay 
depois da Bioexpressão. Que isso! Tudo é um abraço. Tudo é 
um não sei o quê. E uma mexe com a outra. Uma quer fazer 
um carinho na outra, sabe? Um negócio muito sem noção. E foi 
depois da Bioexpressão, no início, a gente nunca tinha se 
abraçado. As minhas amigas, nunca. [...] [Risos]. Aí foi só 
passar a Bioexpressão, foi aquele abraço coletivo. […] quando 
acaba a aula, tem que ter alguma desculpa pra ir lá abraçar [...] 
mesmo com as diferenças que a gente tem na sala de aula... 
porque a minha [turma] é muito dividida. Parece que quando a 
gente está no momento da Bioexpressão, o povo vive aquele 
momento, sabe? De afetividade, de carinho, eu acho muito 
interessante. Isso estimulou muito o afeto (Turquesa).  

 

 Segundo Gaiarsa (1984, p. 34), “só começaremos verdadeiramente a 

compreender o outro, quando o considerarmos um grupo de personagens que 

se sucedem ou coexistem, personagens bem desenhados, bastante constantes 

na forma de atuação e expressão”. Isso significa atentarmos para o 

comportamento e as necessidades daqueles que convivem conosco. E nos 

será permitido conhecê-los melhor. 

  Cuidar supõe colocar-se em lugar do outro. Conforme Pereira (2011, p. 

82), “é o cuidado que humaniza, que faz com que surja o ser humano com toda 

a sua complexidade, sensibilidade e solidariedade. O cuidado, essência da vida 

humana, precisa ser continuamente alimentado”. Na fotografia de número 

quatorze, uma amostra do cuidado com o outro: 
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FOTOGRAFIA Nº 14 – Cuidado com o Outro  Fonte: Cíntia Lúcia de Lima

  

 

 É importante a demonstração de interesse pelo outro. Gaiarsa (1984, p. 

32) ressalta que, “se eu olhasse a pessoa enquanto falo e se eu, ao continuar a 

fala, levasse em conta o que estou vendo, nosso diálogo se faria 

imediatamente uma interação”. 

 Assim sendo, cuidado é um modo de estar com o outro, referenciando 

as relações sociais e as questões especiais da vida. Cuidado é o despertar 

para uma possibilidade de resgatar um sentido para o viver do ser humano. 

Boff (2005a, p. 171) afirma que, “a mão que toca cura porque leva carícia, 

devolve confiança, oferece acolhida e manifesta cuidado. A mão faz nascer a 

essência humana naqueles que são tocados”. 

 

Significados in-corporados 

 Nessa categoria, tentei colher as vivências que ultrapassaram o espaço 

da sala, das atividades e estão se vivificando no cotidiano das pedras 

preciosas. São mudanças de comportamento que desencadearam novos 

olhares e novas posturas. Pereira considera que, 
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Quando aprendemos a ouvir nosso corpo e a perceber nossa 
respiração, estabelecemos uma relação mais autêntica 
conosco e com nossas necessidades mais profundas, uma vez 
que nos são reveladas muitas de nossas reações às 
circunstâncias internas e externas de nossa própria vida (2011, 
p. 108). 
 
 

 Na correria que nos é imposta pelas rotinas diárias, reservamos 

pouquíssimo tempo para nós mesmos. A tendência é nos prendermos às 

atividades cotidianas, transferindo a nossa atenção para a resolução de 

problemas externos e imediatos. A nossa individualidade se restringe, 

normalmente, às necessidades básicas, como alguns cuidados com o nosso 

corpo. Gaiarsa (1984, p. 15) enfatiza que ainda não aprendemos a perceber “o 

número e a complexidade espantosa dos automatismos que são quase tudo o 

que fazemos e quase tudo o que somos”. 

 Com o pensamento voltado para os aprendizados da Bioexpressão, 

podemos atentar para a correção de automatismos que, às vezes, nos 

prejudicam, como por exemplo, não ouvirmos os alertas de nosso corpo em 

relação aos nossos limites. Analisando os depoimentos das pesquisadas, foi 

observado que algumas ainda possuem determinadas dificuldades em lidar 

com as rotinas, mas já conseguem perceber isso: 

 

Olha, pode ter melhorado muito, mas, assim, às vezes, ainda 
me encontro no piloto automático. Mas, caso me encontre, eu 
consigo perceber, coisa que, antes, eu não percebia. Então, 
diminuiu o piloto automático, mas o que tem é perceptível 
(Jade). 

 

Eu também, às vezes, me pego no piloto automático, só que é 
diferente de antes. Pois antes, eu ficava no piloto automático e 
nem tinha noção disso. [...] Agora, a partir da Bioexpressão, eu 
consegui ver, me ver. Então eu consigo perceber melhor essa 
de estar ali naquele piloto automático, fazendo tudo, ali, sem 
prestar atenção em nada. Então, hoje, eu tenho uma percepção 
melhor das coisas que acontecem ao meu redor (Ametista). 

 

É, eu também, às vezes me pego no piloto automático, 
principalmente durante a semana. Mas agora, como as 
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meninas falaram, tenho uma maior percepção disso, porque 
antes eu nem imaginava, sabe?  E eu estou procurando fazer 
com que não fique todo momento, durante a semana, no piloto 
automático, para tentar distrair, relaxar (Água-Marinha). 

 

Hoje eu já tenho noção daquele mecanicismo que eu tinha 
antes, daquele piloto automático que eu era. Melhorei muito e 
procuro fugir disso sempre que posso (Safira). 

 

 A partir da consciência de ser um corpo, poderemos descobrir o caminho 

inicial para a percepção de nossa posição como seres humanos. Pereira (2011, 

p. 99) pondera que, “somente quando fatores do mundo externo chegam ao 

corpo, temos condição de senti-los, mas o que sentimos, são seus efeitos em 

nosso corpo. Assim, podemos dizer que aquilo que é sentido é in-corpo-rado”. 

Isso ficou ressaltado nos seguintes depoimentos: 

 

Eu não tenho muito tempo de fazer exercício físico por 
trabalhar o dia todo, de vir para a faculdade, então, às vezes, 
eu estou tão cansada que eu não aguento nem vir caminhando. 
Aí, então, a aula de Bioexpressão me ajudou nesse aspecto. 
Às vezes, eu levo alguns exercícios que a gente faz para o meu 
dia a dia. E a questão da respiração também, eu sento quando 
eu estou nervosa, estou ansiosa, eu respiro, paro para sentir o 
chão, o contato com o chão, para sentir mais a minha 
respiração. Agora eu não fico segurando o choro. Quando eu 
tenho vontade de chorar, eu choro mesmo. Eu já não segurava, 
agora é que eu não seguro mesmo, porque sei que o choro faz 
bem (Pérola). 

 

 As pessoas têm medo de sentirem seus corpos. Lowen (1979, p. 207) 

considera que, “num certo nível, elas estão conscientes de que o corpo é um 

receptáculo de seus sentimentos reprimidos, e ao mesmo tempo em que 

gostariam de saber mais a respeito destes sentimentos reprimidos, relutam em 

descobri-los na sua própria carne”.  As falas a seguir mostraram um pouco das 

dificuldades observadas: 

 

[...] na verdade é isso, eu nunca prestei atenção nos meus pés, 
como eu estou andando. Sempre é automático, sempre na 
correria, nunca paro para sentir mesmo a sensação, a base, 
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como estão as pernas, aí o cansaço que vem à noite, a dor que 
vem à noite, nada que a gente recorra (Turmalina). 

 

[...] eu sou uma pessoa muito ansiosa. Parece que não, que eu 
sou calma. Todo mundo fala: Nossa! Você parece tão calma! 
Mas dentro de mim, assim, aquele sufoco, aquela coisa, não 
vou dar conta, penso muito no amanhã, no mês que vem, no 
ano que vem, mas, às vezes, esqueço um pouco o dia de hoje 
(Pérola). 

 

 Toda experiência fica registrada em nosso corpo. Conforme Lowen 

(1979, p. 19), “todos nós já tivemos a experiência de que, quando os sentimos 

particularmente bem e vivos, percebemos o mundo de forma mais aguçada. 

Em estados depressivos o mundo parece descolorido”. Muitas vezes nos 

deparamos com esses sintomas, como foi constatado com as falas: 

 
Porque eu achava que as pessoas estavam se isolando. Pelo 
contrário, era eu que estava me fechando. Era eu que vivia 
naquela armadura e não queria que ninguém se aproximasse 
(Turmalina). 
 

[...] eu tinha muita timidez, um centro de inferioridade. Baixa 
estima, incapacidade. Isso melhorou bastante e também relaxei 
para dormir, enfim, muitas coisas mudaram, muitas coisas 
(Safira). 

 

 Foi importante o estabelecimento de espaços onde os sentimentos 

puderam ser manifestados. Lowen (1982, p. 54) afirma que “o conhecimento se 

torna compreensão quando aliado ao sentimento. Apenas uma profunda 

compreensão, aliada a um forte sentimento, é capaz de modificar padrões 

estruturados de comportamento”. Depois de terem vivenciado as atividades 

bioexpressivas, apareceram modificações: 

 

Na hora da teoria, muita coisa que ela [a professora] 
conversava com a gente, ela tentava puxar do que a gente vive 
mesmo.  Aí muita coisa encaixava no que eu estou vivendo, 
assim, parece que a semana passava acontecia uma coisa 
comigo e ela falava no fim da semana sobre aquilo. [Risos] E 
também, quando as meninas falavam de alguma situação que 
elas tinham vivido ou alguma coisa assim, aí eu associava a 
coisas que eu também já tinha passado, então, você vê que 
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você não é estranha. Que muita coisa que você vive, outras 
pessoas vivem também. E aí, você vê visões diferentes duma 
mesma situação e aprende com isso. Eu acho isso muito bom. 
E eu acho que eu fiquei uma pessoa mais carinhosa, sabe? 
Com algumas eu fiquei mais, parece que porque a gente foi 
educado para ser ..., não é insensível, mas não demonstrar, 
né? A ser fechado e parece que isso abriu um pouco, sabe? 
Porque eu perdi a vergonha de pedir ajuda, de querer alguma 
coisa... (Turquesa). 

 

  Quando conseguimos acessar nossos sentimentos, facilitamos a 

percepção dos sentimentos do outro. Segundo Câmara (1998, p. 73), “a 

percepção da integridade está em sintonia com a forma de contato com o 

mundo, ou, em outras palavras, o contato com o mundo é função direta do 

contato com o ‘si mesmo’ e vice-versa”. Após as atividades biexpressivas foi 

possível perceber algumas mudanças, conforme os depoimentos: 

 
Eu, hoje, acho que consigo pensar antes de fazer, eu consigo 
pensar antes de agir, eu consigo saber o que eu estou 
sentindo, porque que eu estou sentindo. Às vezes não, às 
vezes você tem uma descarga emocional e você não sabe 
nada e ao mesmo tempo é tudo. Mas a Bioexpressão trouxe 
contato melhor para mim (Esmeralda). 
 
 
É, eu acho que houve muitas mudanças, tanto da minha 
percepção do meu próprio corpo como também mudanças, 
assim, como eu já tinha dito na outra aula, de algumas 
couraças que a Lúcia Helena fala que a gente cria. Então, 
posso te falar que alguns efeitos que eu criei, que eu falo dessa 
coisa de ficar ali, vigiando o tempo todo, me vigiando o tempo 
todo, mudar, flexibilizar isso. E eu descobri de onde veio essa, 
essa perfeição, de querer sempre a perfeição. É, e a 
Bioexpressão me possibilitou enxergar coisas que eu nunca 
tinha parado para pensar e refletir sobre isso (Ametista). 

  

 Através do corpo nos relacionamos. Segundo Gaiarsa (1984, p. 13), “são 

meus hábitos motores (meus comportamentos), o principal de minha relação 

com o outro; o outro se constrói em nós na medida em que o imitamos ou, 

senão, na medida em que conseguimos um ou mais papéis com os quais nos 

relacionamos com ele”.   
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Percebi muitas melhorias na minha respiração, principalmente. 
É, me tornei uma pessoa mais flexível, mas mais atenta ainda 
ao equilíbrio, que é importante ter e eu estou tentando colocar 
isso mais em prática, o equilíbrio em todas as minhas relações, 
sejam elas profissionais, sentimentais, emocionais. E o contato, 
também, eu achei muito importante. Foi o contato que nós 
tivemos a oportunidade de fazer com as outras alunas da 
turma. Que, às vezes, a gente tem um contato, mas é muito 
superficial. Então, aqui possibilitou um contato maior, mais 
efetivo e já favoreceu muito. Pelo menos para mim ajudou 
bastante (Turquesa). 

 

É, são os exercícios de respiração também e de interação com 
o colega porque, para mim, era muito difícil chegar perto de 
alguém. Chegar perto de alguém me dava tremedeira, não 
conseguia nem falar o que eu queria falar. Então isso melhorou 
muito para mim, porque era muito difícil chegar perto de 
alguém, às vezes, com uma coisa que eu precisava, a 
dificuldade era muita. Então isso melhorou muito para mim 
(Safira). 

 

Ah, muitas! Porque eu não sou, assim, tímida com a minha 
família, com os meus amigos, mas na sala da faculdade, eu 
sempre fui muito tímida, eu sempre tive uma dificuldade muito 
grande de entrosar com o pessoal da sala. E assim, eu tenho o 
meu grupo, as pessoas que sentam mais próximas de mim que 
eu converso mais. Então tem pessoas que sentam mais longe, 
que às vezes, assim, a gente nem se cumprimenta. Se a 
pessoa não me cumprimentar, eu fico sem graça de 
cumprimentar uma pessoa. Mas depois da aula de 
Bioexpressão, com esse grupo específico, eu tive, nossa, uma 
afinidade muito maior, uma intimidade muito maior do que eu 
tinha antes, desde 2009, desde 2010. Agora, com essa aula de 
especificamente 36 horas, eu pude aproximar muito mais das 
pessoas do que esse tempo todo que a gente está junta na 
faculdade (Rubi) 

  

 Através do corpo vivifico. Para Lowen (1979, p. 19), “se o corpo é 

relativamente sem vida, as impressões e reações da pessoa são diminuídas. 

Quanto mais vivo o corpo, mais vividamente ela percebe a realidade e mais 

ativamente reage a esta”. Nas falas abaixo, as pesquisadas nos mostram 

alguns reflexos das atividades bioexpressivas no dia a dia: 

 

É, também a respiração, que é uma coisa que eu comecei a 
praticar mais, principalmente, nas horas que eu estou mais 
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tensa. Estou sentindo que estou com dificuldade mesmo, até 
para a respiração, está ofegante, eu procuro trabalhar. Enfim, 
de forma melhor, ali, naquela situação. E outra coisa também, 
eu costumo nos finais de semana, às vezes, colocar essas 
músicas lentinhas, assim e começar a mexer mesmo, 
movimentar pra ver se eu relaxo, tiro aquela tensão do corpo. 
Eu costumo, às vezes, levantar e falar assim ao meu dia: Hoje 
vai ser melhor, vai ser diferente, porque nos finais de semana 
saio mesmo daquela rotina e tal. Então eu procuro, me cuido 
mais, então procuro relaxar. Ouço muito músicas, essas coisas 
aprendi, através das músicas principalmente. Ainda baixei 
todas as músicas que eram lentas para ver se eu ouço porque 
isso também me acalma. As músicas também me acalmam 
(Ametista). 

 

Eu chego em casa, faço massagem no pé, faço massagem na 
perna. Então está me ajudando bastante. Eu aprendi muita 
coisa com a disciplina e estou podendo melhorar a minha vida, 
[...] antes era corrido, não tinha tempo de fazer nada. Agora eu 
estou me policiando mais (Pérola). 

  

 Posso me conhecer pelos meus movimentos. Lowen (1979, p. 16) 

aponta que, “o senso de identidade provém de uma sensação de contato com o 

corpo. Para saber quem ele é, o indivíduo precisa ter consciência daquilo que 

sente. Sem esta consciência da sensação e atitudes corporais, a pessoa torna-

se dividida: um espírito desencarnado e um corpo sem alma”. 

 

Passei a dar mais importância também a minha respiração. Até 
mesmo ao meu corpo, porque antes era correria e eu sempre 
pensava muito nos outros. O que que os outros iam pensar, o 
que os outros iam sentir. E assim, hoje eu posso falar, que 
agora eu reconheço o meu corpo, a minha respiração, as 
minhas emoções, para depois pensar nas dos outros. Porque 
se eu não estiver bem como que eu vou tentar satisfazer os 
outros? Deixar os outros bem se eu não estou bem? 
(Turmalina). 

 

[...] eu gosto tanto, que meu projeto de prática, meu pré-projeto 
é sobre a Bioexpressão, o movimento do corpo. Eu quero, 
assim, conhecer mais para poder depois como professora atuar 
nisso. É conhecer e eu acho que, agora, assim, tanto eu 
percebo tanto por mim, como pelos meus colegas o tanto que 
fez bem. Fez muito bem para todo mundo, acho. Todo mundo 
ficou muito unido, todo mundo, sabe? A gente pode se 
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relacionar com outras pessoas que você não tinha contato 
antes. Quebrou o gelo mesmo. Acho que foi excitante (Opala). 

 

 O movimento é minha marca no mundo.  Segundo Lowen (1979, p. 218), 

“uma pessoa dotada de boa coordenação move-se e age com graça. O corpo 

todo participa ativamente de cada gesto e movimento. Assim, todo movimento 

seu possui um traço emocional, e o indivíduo pode ser descrito como 

emocionalmente vivo”. Mais mudanças constatadas depois da prática da 

Bioexpressão: 

 

Eu me vejo, muitas vezes, do nada, andando na ponta do pé. E 
hoje, eu consigo me policiar. É a prática também do relaxar, do 
respirar, do pensar em alguma coisa para acalmar, para me 
sentir. Saber que as minhas dores, às vezes, que eu estou 
sentindo, não é: Nossa! Estou com um problema sério, vou ter 
que ir ao médico. Eu sei que, às vezes, é por uma tensão, 
alguma coisa, então, às vezes, você consegue mais se 
automedicar numa massagem, num banho, numa respiração 
do que viver em cima de, como é nome daquilo, é, relaxante 
muscular. Farmácia está perdendo na minha conta de relaxante 
muscular (Esmeralda). 
 
 

  O movimento é a fonte de criatividade do ser. Para Lowen (1979, p. 

208-209), “o corpo é abandonado quando se nega o irracional e se reprime o 

sentimento. Para recuperar o corpo, o indivíduo precisa aceitar o irracional 

dentro de si. O aspecto deslumbrante do irracional é que ele possui o poder de 

nos mover”. 

  Pelo meu corpo me expresso. Segundo Pereira (2005, p. 113), “ter 

consciência de que nossa capacidade de expressão sofre restrições e entender 

o que as causa é um passo importante para sua modificação, mesmo que não 

seja tão simples por serem já antigas e arraigadas”. Ou seja, quando 

percebemos a nossa dificuldade de expressar, mesmo descobrindo que ela já 

nos acompanha há certo tempo, quanto mais cedo pudermos nos expressar, de 

forma mais espontânea, mais facilmente dialogaremos com quem faz parte do 

nosso convívio. 

 E é com o corpo que significo e ganho outros sentidos. Como observa 

Lowen (1979, p. 208), “a descoberta de que o corpo possui vida própria e 
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capacidade de se curar, constitui uma revelação de esperança. A compreensão 

de que o corpo tem sua própria lógica e sabedoria inspira um novo respeito 

pelas forças instintivas da vida”. 

 

 Ninguém vive sozinho. A gente vive com o outro, a gente não 
vive só com a mente, com o corpo também. O corpo também 
fala. Passei a perceber também o meu corpo, como eu já disse. 
Passei a perceber até os meus dedos dos pés. Antes eu 
andava, andava, andava, depois chegava em casa: ai, tô 
cansada, mas o que tá doendo? Não sabia o que tava doendo. 
Agora não. Eu percebo que tenho que movimentar todo o meu 
corpo. Que é fundamental (Turmalina). 

 

[...] a interação com o outro tem sido muito importante para 
mim, que muitas vezes tenho dificuldade de me aproximar de 
alguém. Poder sentir o carinho e o cuidado de uma pessoa 
através das mãos é gratificante. Muitas vezes as mãos 
expressam o que muitas palavras não conseguiriam dizer 
(Rubi). 

 

Essa questão de perceber minha respiração, né. Prestar 
atenção no outro, em mim mesma, a questão do meu corpo. 
Quando eu estou muito cansada, eu paro, coisa que eu não 
fazia, para prestar atenção. E ver os limites, se eu dou conta de 
fazer isso. Porque, às vezes, não adianta nada você querer 
abraçar o mundo e ficar toda, assim, dar conta daquilo, mas o 
seu corpo não aguenta mais. Então, assim, eu estou 
respeitando e eu estou vendo que o meu rendimento está 
sendo bem melhor (Diamante). 

 

As atividades de Bioexpressão e as reflexões sobre a teoria que as 

embasa permitiu que as participantes da pesquisa parassem por momentos 

para olhar para suas atitudes, para sua forma de lidar consigo mesmas, para 

suas emoções e investissem em pequenas mudanças que, gradualmente, 

foram sendo in-corporadas – trazidas para seus corpos e para seu dia a dia. 

As futuras pedagogas que participaram da pesquisa desenvolveram uma 

atenção maior para sua forma de estar no mundo e a olhar mais a sua volta 

como mostram as falas abaixo. 
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A gente passa a perceber mais as coisas. Sentir mais as 
pessoas (...) a gente vive num mundo muito corrido, muito 
automático... E quando a gente está na Bioexpressão, a gente 
aprende a parar, a perceber, a sentir que a outra pessoa 
também sente as coisas...  Que a pessoa também tem um 
sentimento, do mesmo jeito que a gente tem. Então a gente 
consegue... dar uma chance pro outro, sabe? E se dar uma 
chance também. Achei isso muito bom (Turquesa).  
 
 
Eu aprendi a andar mais devagar porque eu andava muito 
correndo. Aprendi a observar mais as pessoas, as coisas que 
estão ao meu redor porque antes eu não observava. Aprendi a 
respirar melhor, mais devagar, percebendo a minha 
respiração. Aprendi a lidar com as necessidades da criança, 
do movimento corporal e o que eu posso dizer mesmo é que 
eu aprendi a lidar com as minhas emoções, a dizer não. O que 
eu posso afirmar é que a Bioexpressão trouxe, não só algo 
relevante para minha prática pedagógica, como também para 
minha vida cotidiana, porque eu modifiquei muitas coisas na 
minha vida e creio que modificarei também na prática 
pedagógica (Topázio). 
 
 

É, houve muitas modificações, tanto na minha vida pessoal, 
social e profissional. Com relação à minha vida pessoal, eu 
encontrei o equilíbrio. Procuro sair mais do piloto automático, é, 
flexibilizei mais as couraças. Na vida social e profissional, é, eu 
sinto que estou mais aberta, menos tímida (Água-Marinha). 
 
 
[...] isso eu acho que contribuiu bastante porque antes, em todo 
o tipo de atividade lá na sala, eu sempre corria pro cantinho e 
falava: não, não quero nada e até escondia. Agora já até me 
prontifico, não precisa nem me chamar. É, acho que isso foi um 
grande passo. (Risos) Para mim a disciplina agora, eu vejo 
como assim, foi um grande recurso pra aliviar minha timidez, 
por esse lado, assim de, de conversar, sabe? De entrosar 
mesmo, contribuiu muito para eu estar fazendo um 
entrosamento maior com a minha turma. Foi muito bom (Rubi). 
 

Para Lowen (1989, p. 11-12), “por termos medo da vida, procuramos 

controlá-la, dominá-la. Acreditamos que é ruim ou perigoso sermos levados de 

roldão por nossas emoções”. Mas o desejo de nos tornarmos cheios de vida 

está presente, apesar de o medo se manifestar através da permanência na 

correria e na necessidade de uma ocupação para que o sentimento não flua.  

Olhar para si, perceber o que precisa ser mudado e investir nas 

mudanças exige não só coragem, mas também a compreensão de que 
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podemos fazê-lo. Estamos constantemente construindo nossa identidade. E 

isso é possível a partir do momento que tomamos contato com o nosso corpo. 

Para percorrermos esse caminho, é necessário nos conscientizarmos dos 

nossos sentimentos. Conforme Lowen (1979, p. 229), “o senso de identidade 

baseia-se na percepção do desejo, no reconhecimento da necessidade, e na 

consciência da sensação corporal”. 

Keleman nos mostra que é possível transformar-se e enfatiza que “a 

porta nunca está fechada. A formação do caráter está enraizada no mesmo 

processo em aberto que nos forma enquanto corpos” (1996, p. 53). Vale 

lembrar que Paulo Freire afirma que é “na inconclusão do ser, que se sabe 

como tal, que se funda a educação como processo permanente” (2004, p. 58). 

Assim, o que faz com que nós, adultos, nos tornemos educáveis não é a 

educação em si, mas a nossa consciência da inconclusão. 

 Algumas das graduandas já trabalham como professoras, e contaram 

que levam as atividades adaptadas a sua prática profissional e que têm um 

novo olhar para suas crianças assim como para si mesmas.  

 

Eu já considerava muito o corpo da criança, presente em sala 
de aula. Só que, com a Bioexpressão, considero mais ainda 
[...] às vezes, a criança está querendo liberar um pouco de 
energia. [...] Então, eu sempre planejo, assim, umas coisas 
que eu posso inserir na minha aula, que dá para trabalhar 
mais coisas do corpo, liberar as tensões deles. Porque, às 
vezes, a gente policia tanto a gente mesmo, as crianças a 
ficarem sentadas, postas numa posição, de uma forma só. A 
gente exige deles um comportamento que não é de criança. 
Criança tem que liberar tensão, tem que liberar o estresse, 
senão chega num adulto como eu, todo travado (Esmeralda).  
 
 
Passei a entender melhor meus petitinhos de dois anos. E 
agora quando eles estão, assim, agitados, estão nervosos, eu 
pego e paro tudo. Vamos relaxar. Aí coloco uma música, no 
outro dia deitei todo mundo no tapete e quase todo mundo 
dormiu. (Risos) Deitei todo mundo, fiz massagem em todo 
mundo. Comecei a exercer a massagem, uns com os outros. 
Então, assim, muito significativa a Bioexpressão pra mim 
(Turmalina). 

 

 Para Lowen (1979), os sentidos provenientes da oposição entre o ego e 

o corpo provocam um conflito no homem moderno. “O ego pensa em 
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realização, o corpo em prazer. O ego funciona com imagens, o corpo funciona 

com sentimentos. Quando a imagem e sentimento coincidem, o resultado é 

uma vida emocional sadia” (p.129).  Através das observações pudemos 

perceber que as atividades bioexpressivas orientaram as participantes a 

perceber o seu corpo, a compreender seus sentimentos, a identificar-se com 

eles e a interpretá-los no contexto de sua história de vida. 
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CAPÍTULO III 

 

TECENDO ALGUMAS RELAÇÕES 

 

 
A amorosidade, a afetividade, não enfraquecem em 

nada, primeiro, a seriedade de estudar e produzir; 
segundo, não obstaculizam em nada a 

responsabilidade política e social. Eu tenho vivido a 
minha vida amorosamente. 

Paulo Freire 
 

Depois de tecermos os fios condutores da Bioexpressão e percebermos 

alguns dos sentidos e significados que foram colhidos da sua prática, sentimos 

a necessidade de retomar pontos importantes para esse trabalho. 

Inicialmente, reconsideramos a preocupação com o rumo que toma a 

atual educação. Morin (2006, p. 99) observa: “A imensa máquina da educação 

é rígida, inflexível, fechada, burocratizada”. Como fazer para que essa 

educação atenda às necessidades prementes da modernidade? Para que se 

flexibilize? Para que se abra para o novo? Moraes (2005, p. 173) nos ajuda a 

refletir sobre esta questão, ao afirmar que “a responsabilidade consigo mesmo, 

com a sociedade e com a natureza será o princípio básico do movimento da 

educação para uma nova era”. Aproveitamos ainda as considerações de Louro, 

que nos diz: 

 

No “sagrado” campo da educação não apenas separamos 
mente e corpo, mas, mais do que isso suspeitamos do corpo. 
Aparentemente estamos, nas escolas e universidades, lidando 
exclusivamente com idéias e conceitos que de algum modo 
fluem de seres incorpóreos. Por outro lado, a história da 
educação nos mostra que tudo isso está muito longe da 
verdade: a preocupação com o corpo sempre foi central no 
engendramento dos processos, das estratégias e das práticas 
pedagógicas. O disciplinamento dos corpos acompanhou, 
historicamente, o disciplinamento das mentes. Todos os 
processos de escolarização sempre estiveram – e ainda estão 
– preocupados em vigiar, controlar, modelar, corrigir, construir 
os corpos de meninos e meninas, de jovens homens e 
mulheres (2000, p. 60). 
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Nas observações feitas durante a pesquisa pudemos constatar que 

todas as envolvidas estão inseridas no contexto descrito acima, ou seja, não 

demonstraram inicialmente, nenhuma percepção do corpo, como parte 

integrante do aprendizado. E, ainda que, introjetadas nesses corpos, estão as 

construções propostas pela sociedade em que vivem. Esses padrões são, de 

forma geral, aceitos naturalmente, portanto não discutidos.  

 Se pensarmos numa educação contemporânea, nos é permitido 

ponderar modificações na ação docente.  Um dos pilares para essas mudanças 

está pautado na formação dos professores. Acreditamos que, se nesse espaço 

trabalharmos disciplinas cujo foco principal é a vivência corporal do educador, 

isso lhe propiciará um melhor contato consigo mesmo e, automaticamente, 

condições melhores de lidar com sua prática. Prioritariamente, valoriza-se o 

aspecto cognitivo, ou seja, como observa Moyzés, 

 

[...] a escola é vista como o local que mais ignora a 
expressividade do corpo, suas emoções, gestos, movimentos. 
Boa parte das práticas das escolas visa a imobilidade corporal, 
o silêncio, posturas “ditas” adequadas, para obter do aluno o 
conformismo corporal necessário à escola. O corpo na escola 
só é aceito em relação aos conhecimentos abstratos, teóricos, 
discursivos, distanciados da realidade (2003, p. 20). 
 

Todas as participantes apresentaram dificuldades de expressão, umas 

mais, outras menos, mas o que mais chamou nossa atenção foi o fato de que, 

para essas futuras educadoras, a valorização do movimento, como uma forma 

de expressão, era praticamente nula.                  

O sujeito, como nos fala Pereira (1992), se expressa e capta o mundo 

através do seu corpo. Também pelo corpo se contextualiza, manifesta e cria 

oportunidades de transformação. Este é o princípio da totalidade, mente e 

corpo unidos de maneira indissolúvel, que a escola necessita legitimar. É esse 

princípio que se constituiu um dos objetivos primordiais da Bioexpressão, que 

segundo a mesma autora, é “uma alternativa para a formação do educador que 

busca responder alguns desafios que a vida nos impõe, valorizando a 

integralidade do ser humano – corpo, emoção, mente e espírito – respeitando a 

singularidade de cada um” (2011, p. 24) 
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 Nas palavras de Lowen (1979, p. 16), o homem “deve conhecer a 

expressão de seu rosto, a sua postura e a forma de movimentar-se”. Desse 

modo ele pode se conhecer e se fazer (re)conhecer por todos que fazem parte 

do seu meio. Trazendo esse pensamento para o universo do educador, Moyzés 

(2003, p. 56) considera que, “o professor, como todo ser humano, possui 

padrões fixos no corpo determinando sua maneira de agir no mundo. [...] Os 

diversos padrões musculares fixos que apresentamos restringem nossa 

mobilidade, nossa criatividade e concentração nas diversas aprendizagens”.  

 Todas as pesquisadas descobriram, em seus corpos, imobilidades 

musculares e articulares, que foram se afrouxando ao longo do trabalho 

proporcionado pelas atividades bioexpressivas. Vimos que se faz necessário 

proporcionar aos envolvidos nos processos educacionais, ambientes de 

contato com o corpo, condição essencial para a descoberta de novos caminhos 

que os levem a um melhor aproveitamento do conhecimento. Dentre os 

estudos que norteiam esses pensamentos, ressaltamos os que defendem uma 

educação mais lúdica, mais viva e expressiva. Moyzés avalia que esses 

estudos  

 

[...] enfatizam a relevância da linguagem corporal para facilitar 
a tomada de consciência da própria subjetividade, favorecendo 
ao sujeito tomar decisões, fazer escolhas e realizar 
transformações pessoais e coletivas. Os pesquisadores 
acreditam que a linguagem do corpo é significativa porque 
explicita, reformula e apresenta questões que, às vezes, a 
verbalização é incapaz de expressar. Nesta perspectiva, o 
papel do educador na educação das crianças e de si próprio é 
mais significativa. É ressaltado que somente aquele professor, 
que estiver mais atento à sua própria corporalidade e bloqueios 
energéticos, estará em condições de estabelecer vínculo com 
as crianças, como alerta Reich (2003, p. 21-22). 

 

 Ficou nítida a diferença da postura das pesquisadas após terem 

vivenciado as práticas bioexpressivas. E isso nos faz acreditar que, no universo 

da formação do educador, todos esses significados se tornam mais vivos 

quando pensamos que o futuro profissional, além de trazer para o seu próprio 

crescimento as vivências proporcionadas pela Bioexpressão, poderá ainda, 

levar para a sua prática, tudo aquilo que facilitará a compreensão dos sujeitos 

com os quais estará lidando. 
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 Desde pequenos, registramos no corpo as marcas do que vivemos. Nas 

considerações de Gaiarsa (1984), uma criança que vivencia uma situação onde 

é obrigada a conter seu choro, raiva, medo, amor, se endurece e/ou imobiliza e 

tende a repetir esse bloqueio sempre que tenha que segurar sua emoção. Além 

do que, a essa condição “soma-se mais uma, social: ninguém sabe e ninguém 

ensina como se faz para deixar que fluam ou como se faz para conter afetos de 

um modo bom, que não machuque, e que respeite o valor do sentir como dado 

importante da situação” (p. 46).  

 O curso de Bioexpressão proporcionou condições para que as 

envolvidas manifestassem suas emoções e sentimentos; o que desencadeou 

descobertas, principalmente, aquelas relativas aos desejos que elas traziam 

internamente e que, às vezes, não tinham coragem de manifestar verbalmente. 

 Durante nossa vida, como foi dito anteriormente, acumulamos 

roupagens impostas pela sociedade, pela cultura nas quais estamos inseridos e 

pela mídia. Nossa essência fica encoberta; espremida dentro de nós. Nossos 

sentimentos vão se cristalizando e nossos desejos vão refletindo os desejos 

dos outros. Os limites são configurados pela sociedade e o nosso corpo é 

moldado pelas crenças, pela educação, pelos valores e pelas atitudes que 

vigoram no meio em que estamos inseridos. Lowen salienta que, 

 

 a pessoa experiencia a realidade do mundo somente por meio 
do seu corpo. O meio ambiente exterior lhe provoca 
impressões porque se manifesta sobre seu corpo e afeta seus 
sentidos. Em troca, a pessoa reage à estimulação agindo sobre 
o meio ambiente (1979, p.19) 
 

 Daolio vem complementar quando afirma que “os corpos vão se 

diferenciando uns dos outros, em consequência dos símbolos e valores que 

nele são colocados pela sociedade, em cada momento histórico específico” 

(1995, p. 94). No cotidiano, somos forçados a fazer escolhas: ou isto ou aquilo. 

Esse é o mundo das eternas contradições.  

 Essas situações podem ser a origem dos primeiros sinais das doenças 

tipicamente contemporâneas, como o estresse e a depressão. A questão 

central é não comprimir sentimentos, mas saber como lidar com eles. O 

primeiro passo é dar conta do problema, ter consciência de que ele existe. 
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 Esse foi outro ponto que nos chamou a atenção nos depoimentos: todas 

as participantes da pesquisa relataram apresentar incômodos e, através das 

atividades bioexpressivas, conseguiram despertar para esse fato. Ou seja, 

tiveram mais clareza de suas condições e puderam dar-se conta de que algo 

deveria ser feito e lidar de uma forma melhor com suas dificuldades. 

 Entre os mecanismos de defesa, estão o riso e a fala, por exemplo, pois 

quando fechamos os olhos ou nos calamos, podemos nos sentir indefesos. 

Pereira reforça essa ideia quando fala que, “a verborragia, o riso nervoso, 

comentários sem propósito, [...] podem ser formas de ocultar nossas 

dificuldades, nosso constrangimento ou nossas próprias emoções” (2005, p. 

370). Durante o curso de Bioexpressão, observamos as dificuldades iniciais 

das participantes de se entregarem ao trabalho, o que precisou ser vencido 

gradualmente com atividades mais superficiais, como algumas dinâmicas de 

grupo, criando entrega e vencendo as defesas. A dificuldade inicial de fechar os 

olhos e de silenciar precisa ser cuidadosamente trabalhada para que os medos 

sejam superados.   

Reich (1998) demonstrou que se eu me emociono, o meu corpo refletirá 

essa emoção e vice-versa. A contenção da emoção acontece pela contenção 

da musculatura. As emoções têm relação direta com o nosso modo de estar. 

Maturana salienta:  

 

As emoções constituem o fundamento de todo o nosso fazer. O 
que nos cabe é inteirarmo-nos delas para agirmos 
responsavelmente, isto é, dando-nos conta de se queremos ou 
não as conseqüências de nossas ações. A responsabilidade tem 
a ver com a compreensão dos nossos próprios desejos, e surge 
na reflexão como um ato no qual colocamos nossos desejos sob 
o escrutínio dos desejos. Em outras palavras, a responsabilidade 
não pertence ao domínio da razão (2001, p. 85-86). 
 
 

 As nossas emoções são, muitas vezes, contidas, no entanto, lembramos 

que mesmo contidas, ainda são expressas. Através da busca de um olhar 

voltado para nós mesmos, surge a possibilidade de lidarmos melhor com as 

tensões, liberando de forma natural as emoções. 

 Estamos cada vez mais, ligados no piloto automático, ou seja, tendo 

atitudes mecanizadas, sem nos darmos conta do que fazemos. É importante 
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viver o aqui e agora. Estar em cada situação por inteiro, ou seja, com o corpo, 

com o pensamento e com a emoção. 

 Todas as pesquisadas se deram conta que estão ligadas no “piloto 

automático”, durante boa parte de seu dia ou durante todo o tempo, mesmo 

aquelas que, de início disseram não agir constantemente de forma automática 

e as atividades bioexpressivas serviram para a conscientização dessa situação. 

E a partir daí, foi possível tentar minimizar esses comportamentos 

mecanizados. 

 É necessário flexibilizar nossa atitude e, para tal, a saída é descobrir 

caminhos que nos ajudem a tornar nossa existência mais fluida, nossos corpos 

com mais energia. Uma das possibilidades é respirar mais profundamente, pois 

um dos processos naturais de contenção é prender a respiração. Assim, numa 

situação difícil, é muito comum a retenção respiratória, como forma de defesa.  

 Flexibilizar o corpo através das atividades bioexpressivas permite que as 

emoções e os pensamentos sejam também trabalhados e se flexibilizem, pois a 

rigidez corporal corresponde a uma rigidez mental. Keleman vem confirmar 

isso: 

 

Se eu tiver atitudes rígidas, elas não definirão apenas o meu 
sistema rígido de crenças: definirão também o sistema rígido 
de sentimentos e o sistema rígido de ações pertencentes ao 
meu rígido conjunto corporal. Não é apenas meu pensamento 
que está densamente contido. É o meu corpo todo que não 
pode se mover livremente, que não pode sentir livremente 
(1996, p. 42).  
 
 

  A dificuldade de respirar ou a dificuldade de lidar com os movimentos 

respiratórios ficou evidente em todas as participantes e as atividades de 

centramento, um dos fundamentos da Bioexpressão, vieram colaborar para que 

essas meninas aprendessem estratégias que contribuíram para mudanças em 

suas atitudes corporais diárias. 

 Necessitamos nos expressar e, se isto não ocorre, podemos adoecer. 

Quando é criado um clima de confiança, a expressão flui e sabemos que, em 

um ambiente hostil, não devemos, de fato, nos expor, mas o grande problema é 

quando não conseguimos mostrar nossos sentimentos nem para nós mesmos. 
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 Podemos nos expressar através da fala, do olhar, dos gestos, 

considerando que expressão é a capacidade de conectar a fala com o 

pensamento e a emoção, entretanto, muitas vezes, temos dificuldades de fazer 

conexões. Falar compulsivamente, não conseguir calar o riso, são formas de 

não estar conectado com o momento, com a sua emoção; são situações típicas 

da não conexão.  

 Dentre as declarações das envolvidas na pesquisa, todas foram 

unânimes em relatar problemas quando se tratava de manter uma conexão 

entre o que se dizia e o que se sentia. As atividades bioexpressivas vieram 

contribuir para essa compreensão. Pela prática das atividades propostas, 

surgiram possibilidades de cada uma delas entrar em conexão com a sua 

própria essência. Através das vivências corporais, as alunas descobriram o 

caminho que as levaram a (re)conhecer mais seus corpos. E como defendido 

anteriormente, esse é o canal para se enfrentar, de uma forma mais 

significativa, os padrões estabelecidos socialmente. 

 É perceptível que, na maioria das vezes, a educação se volta para a 

pouca manifestação emocional e muita manifestação intelectual. Somos 

educados para pensar e nossos sentimentos, nossas emoções ficam 

secundarizados. A escola deixa as emoções de fora para priorizar o racional. 

Esta dicotomia ainda está enraizada. O corpo e a emoção não têm lugar na 

escola, por isso a importância de considerar as emoções na sala de aula, pois 

elas estão sempre presentes e vão interferir no processo de aprendizagem.  

 Nesse sentido todas as pedras preciosas, após vivenciarem as 

atividades bioexpressivas, passaram a reconhecer a importância do 

desenvolvimento intelectual atrelado à emoção manifesta e ao movimento 

expressivo.  

 Moreira et al. (2006, p. 142) afirmam que “a dimensão de uma educação 

para a existência humana, via corporeidade, requer ver-se a si próprio para 

melhor ver fora de si [...]” Nós somos uma corporeidade: uma cabeça e um 

corpo que pensam, que sentem, que são. Para esses autores, “é urgente que 

se entenda, em educação, o que é complexo, ou seja, o que é tecido junto” (p. 

143). 
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 Torna-se imprescindível ressaltar a linguagem do corpo; como o corpo 

mostra o que vai dentro, no interior, principalmente, nas situações em que não 

se está “na berlinda”, ou seja, em que não se está sendo avaliado. Lowen 

(1979, p. 220) afirma que “o adulto que tenha suprimido a criança na sua 

personalidade é obrigado a racionalizar todas as suas ações”. É fundamental 

resgatar, “acessar” o modo criança, que fica enjaulado em nosso interior. Essa 

atitude irá liberar a naturalidade, a espontaneidade e nos permitirá um novo 

olhar mais sensível. Pelo nosso olhar podemos perceber o que está à nossa 

volta. O autor considera, ainda, que “os olhos são janelas do corpo. Embora 

não revelem necessariamente o que a pessoa está pensando, sempre mostram 

o que a pessoa sente. Tal como janelas, podem ser fechados ou abertos, 

escurecer ou iluminar” (p. 67). 

O encouraçamento apresenta como pano de fundo as ações que 

deixaram de ser desejadas e escolhidas, para serem condicionadas. A 

Bioexpressão, com o trabalho focado nos seus três eixos, tenta flexibilizar as 

couraças constituídas através da liberação da energia e das emoções contidas. 

As atividades bioexpressivas possibilitaram às nossas pesquisadas trazer à 

tona os sentimentos mais interiorizados. Também permitiram que percebessem 

a conexão entre o movimento e o sentimento. Esse é o passo inicial para uma 

melhor conscientização de nossa condição, preparando-nos para melhor 

visualizar o contexto que estamos vivenciando. 

  Pudemos perceber a importância de nossas graduandas terem uma 

melhor noção dos seus próprios sentimentos e das suas próprias emoções 

para aprenderem a lidar de forma mais consciente com as suas limitações. 

Desse modo, provavelmente, estarão mais preparadas para atuarem na 

regência. 

Levando em consideração que a criatividade é uma característica da 

criança e que, para ser dessa forma, não é despendido nenhum esforço, pois 

se trata de algo natural e espontâneo, por que quando se atinge a fase adulta, 

essa característica perde sua naturalidade? Segundo Lowen (1989, p. 83), 

“tanta energia é exigida para sustentar um papel ou um disfarce, que pouco 

resta para o prazer e para a criatividade”. Somos levados a cumprir papéis 
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estipulados pela sociedade na qual vivemos. É necessário transcender esses 

valores. Para Marco: 

 
Como ser individual, criativo, em meio a todas as influências 
sociais atuais? A busca do novo, do original ou de novas 
concepções requer de certa forma o rompimento com os 
padrões estabelecidos. Portanto, penso que o exercício que é 
exigido de nós é justamente o de sermos autênticos e 
inovadores num meio social pré-moldado e definido. Estar 
consciente é ter a completa noção dessa trama psicológica que 
o próprio homem criou para si (2006, p. 41). 

  

 As atividades bioexpressivas, propiciaram vivências que contemplam os 

exercícios de conscientização respiratória, os movimentos de enraizamento e 

momentos de expressividade através da ludicidade, levando as alunas a se 

sentirem mais seguras e mais vivas. Moyzés observa: 

 

Uma pessoa com mais vida respira profundamente, possui uma 
maior mobilidade e sente intensamente, tanto as dores como 
os prazeres da vida. Uma pessoa com mais vitalidade é aquela 
que se encontra mais liberada energeticamente, que possui 
mais disposição, prazer, alegria. Isto ocorre porque seu fluxo 
energético está mais intenso, proporcionando uma maior 
sensibilidade e percepção corporal (2003, p. 54). 

 

 É importante a consciência da nossa realidade, do nosso pensar e, 

principalmente, do nosso sentir. Segundo Pereira (2005, p. 53), “a saúde 

emocional exige que não nos deixemos envolver pelas ilusões, que embora 

possam nos poupar da dor de uma realidade que nos amedronta, nos tornam 

prisioneiros da irrealidade e não permitem que nos apossemos de nós 

mesmos”. Através do sentir, trazemos para o nosso corpo as marcas daquilo 

que vivificamos. Gonçalves considera: 

 

O sentir expressa-se de todas as formas em nosso corpo: no 
ritmo de nossa respiração, nos nossos passos, na nossa 
postura, na contração ou desconcentração dos nossos 
músculos, no tônus muscular, na contração da pupila, na 
agitação das mãos, no suor etc. O corpo expressa não 
somente nossa história individual, mas também a história 
acumulada de uma sociedade, que nele imprimiu seus códigos. 
A tendência do homem moderno é reprimir sua expressividade 
corporal, criando com isso formas estereotipadas de 
comportamento corporal. Liberar o movimento espontâneo é 
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liberar o nosso Eu autêntico, é deixá-lo ir ao encontro do 
mundo, descobrindo sua verdade (1994, p. 153). 

 

 Como alcançar um patamar de expressividade que tornará possível 

irmos ao encontro de nós mesmos? Conforme Bernardes e Guareschi (2004, p. 

3), ”a experiência de si como humano implica aquilo que se estabelece como 

coisas do humano, nas estratificações do que é ser humano na 

contemporaneidade”. Implica em viver, sofrer, sentir, mas esforçar-se para 

aprender a lidar com tudo isso e ficar mais atento com o cuidado de si e com o 

que faz de si um ser humano de fato. Lowen (1984, p. 73) nos lembra que “não 

devemos fugir da dor de nos encararmos honestamente se desejamos ter 

alegrias em nossas vidas”. E esse é o diferencial entre a máquina e o ser 

humano. Boff (2005b, p. 33) diz que é “algo que surgiu há milhões de anos no 

processo evolucionário quando emergiram os mamíferos, dentro de cuja 

espécie nós nos inscrevemos: o sentimento, a capacidade de emocionar-se, de 

envolver-se, de afetar e de sentir-se afetado”. Enquanto seres humanos; não 

podemos deixar despercebida, a importância do sentir em nossas vidas. O 

mesmo autor enfatiza que “é o sentimento que nos faz sensíveis a tudo o que 

está a nossa volta. Que nos faz gostar ou desgostar. É o sentimento que nos 

une às coisas e nos envolve com as pessoas” (p. 33).  

 A Bioexpressão abriu espaços de comunicação de cada educanda com 

ela própria e com o outro.  A partir daí, ampliou a noção do cuidado que se 

deve ter consigo mesma e com quem está à sua volta.  Como enfatiza Boff, 

 
É o sentimento que torna pessoas, coisas e situações 
importantes para nós. Esse sentimento profundo, repetimos, 
chama-se cuidado. Somente aquilo que passou por uma 
emoção, evocou-nos um sentimento profundo e provocou 
cuidado em nós deixa marcas indeléveis e permanece 
definitivamente em nós (2005b, p. 33). 

 

 Quando nos apercebemos de que tudo o que assimilamos durante a 

nossa presença terrena pode interferir diretamente no nosso comportamento 

cotidiano e na nossa prática docente, devemos buscar estratégias para 

melhorar nosso autoconhecimento. Assim, tudo que for interiorizado será 

percebido com mais clareza e retornará com mais consciência para o nosso 
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convívio. Isso ficou constatado em nossas alunas, quando iniciaram o curso de 

Bioexpressão com sintomas claros de timidez e insegurança. No entanto ao 

final, todas demonstraram uma maior segurança e facilidade para se 

manifestarem perante seus pares. Podemos então deduzir que, a partir do 

momento que elas tiveram acesso ao conhecimento de si mesmas, puderam 

arranjar meios para o enfrentamento de suas limitações. Moyzés nos fala que: 

 

O professor, prestando mais atenção ao seu corpo e ao seu 
modo de agir, pode conhecer quais os padrões que utiliza no 
seu cotidiano e como estes interferem em sua relação com os 
alunos, como também na maneira de estar no mundo. Pode, 
assim, usufruir de mais prazer e contato nos seus 
relacionamentos, já que seu corpo será importante na 
qualidade de prática e saber docente, pois um corpo 
desbloqueado está mais livre para experienciar a auto- 
aprendizagem e para um maior contato com seus alunos (2003, 
p. 56). 

 

 É preciso despertar para outras significações que envolvem os seres 

humanos. A sensibilidade, o cuidado e o respeito devem prevalecer nas ações 

que abrangem as relações sociais. Principalmente com aqueles que serão os 

responsáveis pela educação de nossas crianças. A Bioexpressão permite 

descobrir sentidos que, muitas das vezes, não se revelam ao longo vida. Mas 

que podem surgir, desencadeando novas posturas e atitudes. 

 Em relação ao cuidado, tema que não é destacado nos cursos de 

pedagogia com a ênfase que se faz necessário, nossas pesquisadas revelaram 

que tinham pequenos cuidados com elas mesmas. Mas, num sentido restrito, 

ou seja, tratos com o cabelo, com suas roupas, com sua aparência externa, 

entre os exemplos citados. No sentido mais amplo, onde cuidar-se requer um 

mergulho dentro de nós mesmos, buscando nossos sonhos, nossos desejos 

para transformá-los em realidade, nenhuma das alunas conseguiu detectar 

com clareza. Mesmo quando foram sondadas sobre o cuidado que 

apresentavam com os outros, tiveram dificuldades de compreensão, se 

restringindo aos cuidados que efetivavam com quem estava mais próximo de 

suas relações. Evidenciou-se que o cuidado, com o aspecto humanístico, com 

a preocupação relativa aos outros seres humanos e com o meio em que 

vivemos, estava latente. E foram as atividades da Bioexpressão que fizeram 
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desabrochar esse aspecto do cuidado. O depoimento abaixo apresenta-nos 

essa constatação: 

 

Numa sociedade superficial, onde os valores são distorcidos e 
o que importa é produzir e consumir, até o respirar se torna 
“secundário”, se torna superficial. A disciplina Bioexpressão 
vem-nos “lembrar” que somos humanos, que precisamos de 
cuidados e que esses cuidados devem partir de cada uma de 
nós. Ajuda-nos a nos conhecer, a ter um cuidado especial 
conosco e com o outro. Acho que o contato que há entre nós 
durante as aulas é muito importante para criar ou reforçar os 
laços afetivos (Turquesa). 

 
 

 Com as analogias apresentadas, compreendemos que ficou admitida a 

efetivação da Bioexpressão como uma proposta pedagógica que oferece 

recursos que vêm suprir necessidades imanentes da atual conjuntura 

educacional E concluímos com a fala de Turquesa: “Parabéns pela 

Bioexpressão! Acho que ela resgata os sentimentos e as relações entre cada 

uma, o mundo e o outro. Resgata o viver, de uma forma plena, pois viver é 

sentir todos os tipos de emoções e, nessa disciplina, estamos aprendendo a 

lidar com as emoções”. 
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ARREMATANDO OS FIOS 
 

O que vale na vida não é o ponto de partida  
e sim a caminhada.  

Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. 
 

Cora Coralina 
 

 Somos seres inacabados, pois estamos em permanente processo de 

construção da nossa identidade. “Ninguém nasce feito”, afirma Freire, “vamos 

nos fazendo aos poucos, na prática social de que tomamos parte” (2003, p. 

79). Permanecemos sempre em movimento, movimento que é vida. Estamos 

vivos porque estamos em movimento. Movimento que gera energia, energia 

que move o mundo, energia que somos nós. Por isso, a importância dessa 

energia fluir em nosso corpo, de maneira mais equilibrada. Nós somos os 

maiores responsáveis por buscar as estratégias que irão contribuir para um 

funcionamento equilibrado do nosso organismo e, consequentemente, 

encontrar caminhos que nos levarão a um melhor modo de viver. 

 No universo da educação, podemos pensar que toda a experiência 

vivida pelo educador vai intervir na sua ação, na sua prática educativa. Tardif 

(2001) considera que o professor não é só aquele que transmite o 

conhecimento, mas “é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que 

assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito 

que possui conhecimento e um saber-fazer provenientes de sua própria 

atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta” (p. 115).  

 Através deste estudo, percebemos a importância de levar em conta a 

preocupação com uma formação integral desse profissional, além da sua 

preparação cognitiva e pedagógica, pois sentimos a improcedência de conduzir 

um futuro professor ao seu ofício sem considerar a sua própria pessoa, sem 

que este perceba o que se passa consigo, sem que compreenda a fala do seu 

corpo, sem que manifeste seus desejos mais profundos. Como propiciar 

condições para que o futuro educador acorde para sua corporeidade e acesse  

novas compreensões? Ficou comprovado que a Bioexpressão pode contribuir 

para um contato mais próximo do educador com a sua corporeidade, assim 

como para a sua formação integral, tendo por base os princípios reicheanos. 
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 É necessário criar espaços não só para pensar, mas também para sentir. 

Espaços de escuta que se revelam nas interações. Escuta da nossa voz interna 

e escuta da voz do outro. Assim, constatando porções desconhecidas do 

caminho que percorremos, poderemos reinventá-lo. 

 Depois do estudo da Bioexpressão, podemos apontar caminhos 

diferentes dos até então trilhados, que tornam possíveis novos contornos e 

novos desenhos para a formação de professores. Observamos, a partir dos 

resultados obtidos, a necessidade de se criarem espaços-tempos onde os 

futuros educadores tenham oportunidades de experienciar a imaginação, 

possibilitando rupturas dos vínculos racionalistas para entrarem em sintonia 

com seus ritmos internos, com as melodias da alma e do corpo. Nesses novos 

compassos, eles estarão se conectando com suas características pessoais, ou 

seja, estarão se redescobrindo, se reconduzindo ao encontro da sua 

interioridade, do sopro divino de vida em si mesmos. E, no seu recolhimento, 

firmarão os passos em direção a uma melhor forma de lidar com as 

adversidades.  

  Silva et al (2006) observam que, se propiciarmos ao professor, um 

trabalho com a sua corporeidade, com a intenção de ajudá-lo a contatar seu 

corpo, provavelmente ele efetivará práticas educacionais que compreendam e 

respeitem as características individuais e peculiares de cada aluno. Assim 

poderão contribuir “na construção de uma identidade corporal menos reprimida, 

controlada, deixando de enxergar o corpo como algo esquecido no processo 

ensino-aprendizagem. É extremamente importante o educador (re)inventar o 

corpo ético e estético” (p. 8). A Bioexpressão proporciona condições aos 

participantes de entrarem em contato com sua sensibilidade, imaginação e 

criatividade, de transitarem por outras dimensões além da cognitiva, contatando 

outras linguagens, diferentes daquelas propiciadas pela razão.  

 A dimensão criativa destes profissionais deve ser re(descoberta) para 

auxiliá-los nos desafios provenientes dos modos atuais de ensinar, para os 

quais exigem-se novas posturas e novos conhecimentos, que se adaptem às 

transformações sociais que estamos vivendo. Freire (2004) persevera em dizer 

que “a prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, 

domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência 
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do hoje” (p. 161). Através dos depoimentos das participantes que já atuam na 

docência, pudemos detectar que as atividades bioexpressivas contribuíram 

para que suas práticas fossem modificadas a partir de olhares renovados para 

as crianças, descortinando possibilidades de novos caminhos na sua atuação 

profissional.  

 Os estudantes carecem de tempo para vivificar suas experiências 

internas, que ultrapassam os moldes pré-estabelecidos dos cursos de 

formação tais como os tempos organizados, a estrutura curricular e a 

sistematização das teorias. A experiência é adquirida quando se tem tempo 

para si mesmo e isso fica dificultado quando o acúmulo de tarefas, de 

conteúdos e de informações é estabelecido pela estrutura curricular. É 

importante ressaltar que todo conhecimento é imprescindível para o 

amadurecimento profissional, mas, paralelamente, enxergamos a necessidade 

de se oferecer espaços para o (re)conhecimento dos nossos desejos, 

sensações e sentimentos, imprescindíveis na constituição de nossa identidade 

e de nosso olhar profissional. Esse tipo de aprendizado entremeia todo o 

período da formação acadêmica e invade o cotidiano de cada aluno. Portanto, 

é importante a criação de espaços distintos daqueles que já são propostos, 

alimentando e realimentando outros modos de viver o dia a dia educacional.  

Entendemos que esses espaços não têm que ser necessariamente 

organizados de maneira sistemática, mas devem ser oferecidos, dentro do 

universo acadêmico, principalmente, nos cursos de licenciatura. Ressaltamos 

que uma das características diferenciadas da Bioexpressão é a saída da sala 

de aula tradicional para um ambiente que se mostre mais acolhedor, onde o 

movimento propicia aproximação e encontros.   

 Os estudos provenientes dessa pesquisa evidenciaram a importância da 

utilização das linguagens expressivas, no sentido destas possibilitarem 

manifestações do pensamento, do sentimento e do movimento. Ostetto (2006) 

aposta numa nova forma de atuar que abra espaço para o novo e para que a 

linguagem da alma possa se manifestar, embora não desprezando a estrutura 

acadêmica. Segundo ela, deve-se investir para romper hábitos e padrões que 

se instalam e que dificultam até a concepção dos conteúdos curriculares. E a 

Bioexpressão vem ao encontro deste modo de pensar e atuar, pois ela 
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possibilita, através das atividades lúdicas, manifestações mais expressivas. É 

necessário ressaltar que os momentos lúdicos, propiciados nas atividades 

bioexpressivas, conduzem os participantes a vivências onde podem estar por 

inteiro, trazendo-os para o aqui-agora, condições importantes para que o 

sujeito compreenda com mais clareza o que está à sua volta e aja com mais 

propriedade como ator no cenário de sua vida. 

 Estes momentos requerem dedicação daqueles que irão administrá-los, 

portanto não devem ser orientados por pessoas que não se encontrem 

completamente envolvidas por esse novo olhar para a formação de 

educadores, nem tampouco estejam realmente preparados para tal tarefa. Esse 

educador deve estar em conexão com as suas sensações, com sua 

criatividade se almeja despertar a criatividade dos seus alunos. 

 Ao iniciarmos o trabalho com a Bioexpressão, observamos, quase na 

totalidade das pesquisadas, timidez de comportamento, insegurança para 

expor seus sentimentos e dificuldades de lidar com o movimento corporal livre, 

espontâneo e criativo. Ao longo do trabalho, fomos detectando mudanças 

relativas à espontaneidade na manifestação das emoções. Estas começaram a 

fluir e o que mais chamou a nossa atenção foi que todos os participantes 

começaram a lidar com mais naturalidade com expressões dos sentimentos. 

Fato incomum no cotidiano, pois nossos hábitos são tanto de não 

manifestarmos nossas emoções mais íntimas, quanto de não aceitarmos 

naturalmente as manifestações daqueles com quem convivemos. Isso foi 

acontecendo a partir do momento que os movimentos corporais foram se 

tornando mais expressivos, mais soltos e fluentes. Pelas atividades lúdicas, 

base fundamental da Bioexpressão, movimentamos-nos de forma prazerosa, 

com descontração e desinibição. E assim, as emoções foram sendo 

demonstradas harmoniosamente com a liberação dos movimentos corporais, 

ou seja, ao corpo foi permitida a expressão das emoções. Ao final, pudemos 

perceber que essa proposta nos leva ao encontro de uma preparação mais 

completa daqueles que, futuramente, irão lidar na área educacional. Além 

disso, a Bioexpressão apresenta uma visão ampliada e diferenciada para a 

ludicidade, pois consegue revelar, através das vivências lúdicas, tanto os 

melhoramentos que esta traz para aqueles que se envolveram nas atividades, 
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quanto o que pode desencadear essa compreensão na vida profissional e 

pessoal de cada um. 

 Pelos depoimentos das pesquisadas, observamos o surgimento de 

modificações na percepção de suas sensações e de sua respiração, pois 

passaram a ter mais consciência de suas manifestações sensoriais e 

respiratórias, dando maior atenção a elas; atentaram mais para as ações que 

envolvem o cuidado, tanto de si como do outro, pois enxergaram a importância 

e o reflexo do cuidado em suas vidas. A partir daí, trouxeram para o seu dia a 

dia, muitas mudanças de comportamento, entre elas, mais atenção para seu 

caminhar, para sua respiração, para suas tensões, para suas atitudes, 

procurando evitar as ações mecânicas, o ritmo acelerado e descuidado. Todas 

essas alterações ocasionaram ganhos que foram detectados ao longo do 

trabalho, vindo comprovar os benefícios que as atividades bioexpressivas 

podem gerar. No entanto, alertamos para a necessidade de se manterem ativas 

essas práticas, para não corrermos o risco de deixarmos no esquecimento as 

mudanças ocorridas, nos deixando invadir novamente pelas demandas 

provenientes do mundo atual. Por isso, ousamos dizer que esse tipo de 

trabalho deveria estar presente em todo o processo de formação de 

educadores para garantir experiências com outros modos de aprender e atuar 

na educação. Traz enriquecimentos científicos e pessoais, promovendo a 

possibilidade de ampliar os olhares daqueles que estão envolvidos.  

 No âmbito das licenciaturas, como Silva et al (2006) pontuam, é 

necessário que se abram espaços para que os professores possam “perceber 

o corpo não como veículo de aprendizado, mas como algo que também 

aprende”. Um espaço em que se possa repensar a “questão da corporeidade, 

partindo de uma percepção e ressignificação de corpo, para assim enxergar o 

mesmo não como espaço de controle, mas como uma possibilidade de 

aprender novas formas de ver, de sentir” (p. 5).  

 E nos Cursos de Pedagogia, onde estaremos lidando com os futuros 

educadores da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, 

registramos a urgência de serem adotadas medidas que viabilizem a formação 

integral desses alunos, lembrando que serão eles os primeiros a enfrentarem 

os desafios que surgem no ambiente escolar. Faz-se necessário cuidar desses 
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profissionais, tentando evitar que o descrédito e o desânimo se incorporem em 

suas práticas, propiciando chances de surgirem sintomas das doenças 

contemporâneas. Dessa forma, é possível sonhar com transformações efetivas 

nos ambientes de ensino-aprendizagem. A soma de aspectos como a 

proximidade, a atenção, a amorosidade, o afeto, além, é claro, do caráter 

teórico e didático, contribuirão para a descoberta de novos rumos 

educacionais. 

 Alinhavando os últimos arremates do trabalho, pude perceber como todo 

esse processo de mergulho na pesquisa e no tema proposto me possibilitaram 

(re)descobrir, (re)inventar, (re)criar, (re)encontrar o movimento da sensibilidade, 

do cuidado e da amorosidade que estavam adormecidos em meu ser. Fez-me, 

também, acordar para a percepção de que, embora o objetivo dessa proposta 

não tenha receita pronta, nos apresenta ingredientes que podem permitir a 

criação de novas fórmulas para viver e conviver. Estratégias que, se não derem 

certo, pelo menos, nos impulsionarão para novas tentativas. Orienta-nos a ir 

em busca dos nossos sentimentos, das nossas emoções e  da nossa essência.  

Ensina-nos a nos tornarmos pessoas mais sensíveis, mais cuidadosas, mais 

humanas.  

 Hoje, ainda costuro o que colhi, aquilo que vi, ouvi e senti, aquilo que 

tentei registrar no diário de campo, mas que, antes de tudo, foi se incorporando 

em meu self. Não tenho o desenho pronto do mosaico construído com as 

tramas colhidas, mas sei que terá um design exclusivo, com cores, nuances e 

combinações personalizadas, porque está preenchido com experiências únicas 

que foram vivenciadas nesses momentos. Recortes de experiências e 

aprendizados que ficaram acumulados ao longo desse trabalho, no corpo e na 

alma da pesquisadora. Como diz Rubem Alves (2006, p. 121), “quando a gente 

abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo e o mundo aparece refletido 

dentro da gente”. 
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ANEXO A 

CURSO: PEDAGOGIA 
Turno: Noturno 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

 

Unidade curricular 

BIOEXPRESSÃO: UMA PEDAGOGIA DO 

MOVIMENTO E DA EXPRESSIVIDADE 

Departamento 

DECED 

Período 

3º,5º,7º 

Carga Horária 
Código CONTAC 

 Teórica 

36 

Prática 

 

Total 

36 

Tipo 

 

Habilitação / Modalidade 

----- 

Pré-requisito 

----- 

Co-requisito 

----- 

 

EMENTA 
      
    A expressão criativa em seus aspectos crítico, sensível e lúdico, e sua contribuição no 
processo de formação do homem em sua dualidade indivíduo / ser social. 
     Percepção corporal e movimento como forma de expressão e apreensão da realidade 
circundante. 
     Couraças musculares e suas relações com o processo educacional. 
 

OBJETIVOS 
 
� Analisar o corpo como “produto” sociocultural e educacional; 
� Conceituar corporeidade e couraças musculares; 
� Refletir sobre a unicidade soma / psique e seu significado para a educação; 
� Estimular o processo de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, expressão criativa 

e as relações interpessoais; 
� Desenvolver possibilidades de minimizar situações estressantes. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Através da relação teoria e prática serão desenvolvidos os seguintes aspectos: 
O corpo e sua anatomia sociocultural e política; 
Couraças musculares e os bloqueios da bioenergia; 
Corporeidade, ludicidade e autoexpressão; 
A expressão criativa no processo de formação e transformação do homem; 
A música e sua importância no processo de autopercepção, relaxamento e 
autoexpressão; 
A respiração e sua importância – aspectos biológicos e energéticos; 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
     Participação efetiva em discussões, atividades e na prática desenvolvidas em sala de 
aula e nos trabalhos em grupo;  
     Avaliação teórica; 
     Relatos de experiência individuais sobre as atividades realizadas em sala de aula; 
     Autoavaliação. 
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ANEXO B 

 
 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

 Você está sendo convidado a participar do estudo “Bioexpressão: uma 

possibilidade de intervenção no corpo-sujeito do professor”.                 

  Esse projeto justifica-se em função da necessidade de se pensar 

propostas pedagógicas inovadoras para auxílio na educação, de forma que 

nossos educandos tenham possibilidades de desenvolverem sua criatividade, 

sua expressividade, maior percepção de si e do outro. Assim terão melhores 

condições de construírem suas identidades e enfrentarem a complexidade 

presente no cotidiano. 

 Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso 

a sua participação é importante. O objetivo deste estudo é compreender a 

contribuição da Bioexpressão - uma proposta pedagógica que oferece 

possibilidades de serem trabalhados o autoconhecimento, a criatividade, o 

cuidado de si e do outro - para aqueles que já lidam com a docência. Caso 

você participe, será necessário conceder entrevista individual, se solicitada, 

permitir observações grupais, FOTOGRAFIAs e participar de Oficinas de 

Atividades Bioexpressivas realizadas nos encontros com o grupo participante. 

Não há riscos ou desconfortos no estudo: você está sendo informado de 

que não será adotado nenhum procedimento que lhe traga qualquer 

desconforto ou risco à sua vida. 

Os resultados dessa pesquisa serão de grande valia, pois poderão 

promover uma ressignificação aos níveis individual e social das práticas 

escolares, poderão auxiliar na reflexão/ação dos participantes e, poderão 

também embasar discussões mais amplas que envolvem as políticas 

educacionais. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar 

da pesquisa ou retirar seus consentimentos a qualquer momento. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas 
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terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em 

qualquer momento do estudo, pois você será identificado com um nome fictício.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

declaro  

                                                  (nome do participante)  

que ouvi os esclarecimentos acima e compreendi  para que serve o estudo e 

qual procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os 

riscos e benefícios do estudo. Entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão. Sei que meu 

nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por 

participar do estudo.  Eu concordei em participar do estudo. Por isso, dato e 

assino o presente termo. 

 

São João del-Rei............./ ................../................ 

 

 _______________________________________                         ___________                 

 Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                          Identidade 

 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Telefone de contato do pesquisador: (32) 3332-2006 ou (32) 8821-2006 

 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você 
pode entrar em contato com o Comissão Ética em 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade 
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Federal de São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 
3379-2413. 

 

APÊNDICE A 

 

PERFIL SÓCIO-ECÔNOMICO 

 

Endereço:                                                                                           CEP: 

Bairro:                                                                                                 

Entrevistador: 

Identificação: 

Nome:                                                                                                 Sexo: 

Data de nascimento:                                     Local:                          Idade: 

Estado civil:            (   )casada                      (   )solteira 

                               (   )desquitada              (   )divorciada               (    )viúva  

 

Tem filhos?      (   ) sim          (   ) não                          Quantos?______ 

 

 Escolaridade: 

  (  ) 3º grau incompleto 

 

Profissão: 

Ocupação 
Principal:________________________________________________________
____ 

Ocupação 
Secundária:______________________________________________________
____ 

Constituição familiar e profissão dos pais: 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

APÊNDICE B 

ENTREVISTA INICIAL                                                          

   

• Quais suas expectativas em relação às vivências corporais 
proporcionadas pela Bioexpressão?  

• Você presta atenção às sensações do seu corpo?  

• Você percebe sua respiração? 

• Você tem noção dos seus passos ou age automaticamente? 

• Você tem tempo para si mesmo ou está ligada no piloto automático? 

• Você repara as pessoas à sua volta? 

• Você tem clareza quando está tensa? Tem recursos para amenizar esse 
estado? 

• Você tem clareza dos seus limites? Você os respeita? E dos outros? 
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APÊNDICE C 

ENTREVISTA FINAL 

 

• Depois de ter vivenciado as atividades bioexpressivas, você consegue 
perceber melhor sua respiração? 

• E as sensações do seu corpo?  

• Você ainda se sente no piloto automático? 

• Você consegue perceber quando está tensa? 

• Encontrou recursos para amenizar as tensões? 

• Você consegue cuidar melhor de você mesmo? E dos outros? 

• Houve alguma modificação que você percebeu após o contato com a 
Bioexpressão? 

• Você trouxe para o seu cotidiano alguma prática vivenciada na 
Bioexpressão? 

• Qual? E por quê? 

 


