
 

ANSIEDADE E PRESENÇA | Conexões Corporais 

Neste enfoque trabalhamos sobre padrões de organização corporal, que dão suporte para a 
progressão do desenvolvimento. Nosso organismo foi fisiologicamente preparado para 
cumprir certos movimentos durante os primeiros anos de sua vida. Estes movimentos 
estabelecem esquemas na totalidade do organismo, que serão integrados nos adultos e 
funcionarão como esquemas de organização do corpo inteiro. A cada módulo passamos por 
processos de entendimento e experiência, rememorando cada uma dessas etapas para torná-
las funcionais e expressivas, estando então disponíveis no momento oportuno segundo as 
necessidades do contexto. 

 

• SEMANA 1 

Conexão da Respiração 

Partimos da percepção do funcionamento da respiração pulmonar e celular, para chegar a 

processos de nutrição, transformação interna, autoestima, trocas interno-externo, 

tridimensionalidade. Como sentir-se confiante abrindo para crescer e diminuindo para 

recolher-se? 

 

• SEMANA 2 

Conexão Núcleo-Distal 

Partimos da percepção da relação de cada um dos membros a um núcleo central para 

estabelecermos uma relação com os outros membros e o mundo. Construção de um centro 

de força (ou centro de gravidade), fortalecimento de core, entendimentos de cooperação, 

relações centro-periferia. Como ir para fora e vir para dentro cumprindo papéis no mundo? 

 

• SEMANA 3 

Conexões Cabeça-Cauda e Superior-Inferior 

Partimos da percepção de possibilidades de movimentação da estrutura cabeça-cauda e da 

relação entre nossas unidades superior e inferior nos preparando para deslocamentos e 

mudanças de nível. Flexões, extensões e torções, mobilidade, centro de força e de levitação, 

grounding, saltos. Como estabelecer relações de flexíveis e sensíveis ampliando nossas visões e 

pontos de vista? Como criar uma troca dinâmica com o solo, a força e intenção modelando a 

capacidade de alcançar algo a partir de uma impulsão/ empurrada fundadora, sem perder 

a conexão com o seu núcleo interno? 

 

• SEMANA 4 

Conexões Metade do Corpo e Contralateral 

Partimos da organização do corpo estabilizando um de seus lados para que o outro possa 

mobilizar-se modelando a lateralidade, e do funcionamento cruzado em diagonais. 



 

Espirais, flexibilidade, fluidez em deslocamentos, funcionamento planar x desenvolvimento 

pleno da tridimensionalidade. Como preparar um pensamento complexo apto a 

estabelecer a relação entre diferentes realidades com engajamento na ação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


