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Este artigo relata o trabalho da nossa equipe junto à Faculdade de

Psicologia da PUC/SP no ensino das técnicas de Abordagem Corporal,

com destaque para a Calatonia. Acompanhando as reformas curricu-

lares da faculdade o curso atual visa preparar o aluno para atender às

novas requisições que vem sendo colocadas ao profissional da área,

não apenas nas atividades clínicas tradicionais, mas, também em

outras áreas da saúde, educação, prevenção, etc. 
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Para tanto, são utilizadas os recursos da Integração Psicofísica, que alia as técnicas
de trabalho Corporal à Psicologia Analítica de C.G. Jung. Desse modo, a aprendiza-
gem das técnicas e dos conceitos teóricos dos respectivos programas deve ocorrer
de forma integrada à prática vivencial realizada pelos alunos nas aulas e nas ativi-
dades do estágio.

Estimula-se ainda a discussão do papel do psicólogo nos diferentes espaços em que
sua atuação vem sendo requerida mais recentemente, além do espaço clínico tradi-
cional. Desse modo, focaliza-se a formação do profissional a partir do referencial
clínico psicodinâmico, indo também além da sua atuação como psicoterapeuta. Esta
ampliação acontece na medida em que o curso oferece chances de criação e expe-
rimentação de novas formas de intervenção na área da saúde e em alguns outros
espaços multidisciplinares voltados à prevenção e/ou educação, conforme nos per-
mitam as possibilidades de articulação dos espaços de estágio a cada ano letivo.

Por princípio, o planejamento adotado nos núcleos deve, de modo geral, contemplar
as condições necessárias para uma integração ao currículo da Faculdade de Psicologia
como um todo. Por essa razão, as programações dos núcleos da área clínica devem
estabelecer relações com as demais matérias de estudo de enfoque psicodinâmico,
bem como prever a possibilidade de atuação profissional do psicólogo em diferentes
instituições (saúde, educação, trabalho). Porém, ainda que a abordagem teórica do
nosso curso proponha-se como abrangente – ou seja, não restrita à apresentação de
um único enfoque –, a abordagem preferencial adotada é a Psicologia Analítica de
C.G. Jung, integrada às técnicas de intervenção de Abordagem Corporal em Psicologia,
com destaque para a Calatonia e os Toques Sutis de Pethö Sándor.

Posteriormente, aos alunos já graduados, é oferecida também a possibilidade de par-
ticiparem do Curso de Aprimoramento Clínico, realizado dentro da mesma aborda-
gem. Esse curso, com a duração de um ano letivo, é oferecido na Clínica Escola Ana
Maria Poppovic, da mesma Faculdade, e é aberto aos profissionais de Psicologia que
queiram ampliar sua experiência na abordagem apresentada pelo núcleo em pauta.

A seguir, vamos descrever resumidamente os objetivos e a estrutura geral do curso
e, em seguida, ilustrando os resultados obtidos até o momento, a evolução pessoal
de alguns alunos, por meio da reprodução de seus Desenhos do Próprio Corpo,
desenhos esses que foram realizados pela turma de 20043.

OBJETIVOS GERAIS DO CURSO
É nosso objetivo, através das atividades planejadas, propiciar condições que levem
o aluno a:

1. Desenvolver, do ponto de vista corporal, a autopercepção e a percepção do outro,
estabelecendo relações entre essas percepções e os dinamismos biopsicossociais
pertinentes ao desenvolvimento humano.
2. Desenvolver linguagem e compreensão a respeito dos processos de interação
fisiopsíquicos, através da observação dos processos corporais. 
3. Experimentar e ser treinado na aplicação das Técnicas de Integração Psicofísica. 
4. Pesquisar e refletir sobre o embasamento teórico das diferentes práticas realizadas.
5. Identificar, pesquisar e experimentar os diferentes níveis de atuação, bem como

chances de criação e
experimentação de

novas formas
de intervenção
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sensibilização pessoal
do aluno, por meio da
experimentação viven-

cial

O curso é realizado desde 1978, sempre de forma optativa aos alunos do 5º ano da
Faculdade de Psicologia, ocorrendo, portanto, na fase final da sua graduação. No
currículo desta faculdade, os “núcleos” correspondem a unidades pedagógicas que
visam estimular, na aprendizagem do aluno, a integração entre a teoria e a prática.
Assim, os núcleos têm como objetivo propiciar o treinamento do futuro profissional
frente a situações concretas de intervenção, ainda sob supervisão dos professores
responsáveis, além de fornecer a fundamentação pertinente aos temas abordados
em cada uma das práticas oferecidas.

Em sua fase inicial, este nosso núcleo aconteceu sob a denominação “Identidade e
Corpo”, e, como todos os demais núcleos da época, tinha a duração de apenas um
semestre letivo. Esta condição limitava, em parte, as possibilidades de efetiva inter-
venção prática do aluno. Porém, ainda assim, sua execução nos permitiu dar o
impulso inicial ao trabalho que será aqui relatado, bem como realizar algumas
publicações2 sobre as fases iniciais desta experiência de ensino, já então embasada
nos princípios da Integração Psicofísica, conforme ensinados por Sándor.

A partir de 1993, com a nova reforma curricular, o curso foi amplamente reformu-
lado, tanto em sua programação quanto em sua duração, que passou a ser de um
ano letivo sob a denominação “Integração Psicofísica”. Em fins de 2005, em função
de uma nova revisão do currículo do 5º ano, o curso foi novamente revisto e deverá
ocorrer em 2006 com um novo título, “O Corpo na Psicologia”, mantendo-se a equipe
de professores responsável por seu planejamento e execução de aulas e supervisões
de estágios nos últimos anos. Assim, o trabalho aqui relatado é fruto de uma intensa e
rica colaboração das seguintes colegas de equipe: Lúcia Nazaré Pompéia, Maria
Georgina C. Ribeiro Gonçalves e Regina Célia Gorodscy.

A aplicação da Abordagem Corporal em Psicologia exige um preparo especial do
profissional, tanto do ponto de vista da aprendizagem das técnicas, quanto da sua
fundamentação conceitual. Há ainda uma outra condição essencial a este preparo
que deve ser garantida: a sensibilização pessoal do aluno, por meio da experimen-
tação vivencial daqueles mesmos recursos que deverá oferecer à sua clientela, qual-
quer que seja o contexto da sua intervenção.

Porém, propiciar tal condição no espaço acadêmico constitui-se sempre em um
desafio para os professores, na medida em que os limites entre as atividades de cará-
ter pedagógico / vivencial de um curso e aquelas de cunho terapêutico muitas vezes
são tênues, ou mesmo dificilmente detectáveis. Nesta experiência, observando tais
limites, procuramos aliar a formação conceitual dos alunos à sua experimentação
pessoal das técnicas pertinentes à metodologia de trabalho adotada por meio de
sua “vivência” das mesmas.

Assim, as vivências previstas no planejamento das aulas visam não apenas o treina-
mento do aluno quanto à correta aplicação das técnicas de trabalho corporal, mas
têm também como objetivo estimular o desenvolvimento de sua autopercepção, por
meio da ampliação da percepção de seu corpo, de sua imagem corporal e do diálogo
tônico que estabelece com colegas, professores e clientes, tanto nas situações de
aprendizagem, quanto nos estágios e supervisões. Ou seja, pretende-se que os alunos
entrem em contato com sua corporeidade no exercício do seu papel profissional.
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(seqüência de toques nos pés e na nuca), além das modalidades correspondentes
aos seus desenvolvimentos posteriores. Para a fundamentação destas técnicas são
estudados, além das características do estímulo tátil, os temas referentes ao simbo-
lismo do corpo, tal como propostos na visão junguiana.

Programa 3 - “O Corpo em Diversas Fases da Vida”. 
Este programa visa possibilitar ao aluno o estudo compreensivo sobre o corpo e as
mudanças corporais no adulto, idoso, criança e adolescente, em diversos contextos
de sua realidade biopsicossocial, tendo como mediação as técnicas de abordagem
corporal aplicadas em modelos de atendimento em saúde.

Programa 4 - “Experimentação Vivencial de Técnicas Específicas”.
A ênfase das atividades deste programa é colocada sobre a vivência pessoal do
aluno. Assim, neste momento do curso são privilegiadas as condições que permitam
a sua experimentação e elaboração pessoal de técnicas de Trabalho Corporal apre-
sentadas nos demais programas, além de outras, introduzidas neste programa.

ESTÁGIO CLÍNICO E RESPECTIVA SUPERVISÃO
Novamente através do desempenho prático, o estágio tem por função oferecer ao
aluno a oportunidade de experimentar, desenvolver e ampliar – na medida de seu
potencial – atitudes e posturas profissionais pertinentes e consoantes com as pro-
postas de intervenção terapêutica apresentada pelo Núcleo. Na sua modalidade psi-
coterapêutica, o estágio é realizado na Clínica Escola Ana Maria Poppovic da
PUC/SP, e, neste caso, o aluno atende às pessoas que ali buscam atendimento psi-
cológico. Em suas outras modalidades, o estágio vem sendo realizado em diferentes
espaços de atendimento, tais como: escolas, unidades básicas de saúde pública e
hospitais, entre outros locais conveniados.

AVALIAÇÃO
Para a avaliação da aprendizagem são considerados sempre, ao menos dois crité-
rios: qualitativo e quantitativo. Em relação ao primeiro item, é observado o desem-
penho do aluno quanto à qualidade e responsabilidade demonstradas na realização
dos trabalhos solicitados, bem como quanto à sua habilidade em relacionar o
desempenho prático das técnicas ao referencial teórico apresentado; são valoriza-
das também as características de envolvimento e participação nas atividades pro-
postas em aula, etc. Quanto ao segundo critério, são consideradas a freqüência e
pontualidade frente às atividades, de acordo com as normas acadêmicas, bem como
a realização e a entrega pontual dos trabalhos solicitados. Ainda quanto à freqüên-
cia, cabe observar que, quando necessário, são propostas atividades de “reposição”
para o aluno que falte a alguma das atividades previstas. O objetivo da reposição,
porém, é eminentemente pedagógico, isto é, propõe-se apenas a amenizar a defa-
sagem da aprendizagem criada pela ausência do aluno em alguma aula ou atividade.

METODOLOGIA DE TRABALHO
Conforme já foi destacado, uma das prioridades do planejamento do curso é a inte-
gração entre o conjunto de conceitos que fundamentam a abordagem adotada e as
práticas de intervenção apresentadas e experimentadas nas aulas. Tal integração
muitas vezes representa um desafio aos professores, não apenas do ponto de vista
didático-metodológico, uma vez que este desafio advém, muitas vezes, da própria

um desafio aos
professores, não apenas

do ponto de vista
didático-metodológico
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as várias áreas de aplicação terapêuticas das Técnicas de Integração Psicofísicas
estudadas.

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES
O curso tem a duração de um ano letivo (de março a novembro), sendo que as ati-
vidades do aluno em classe envolvem 10 horas semanais distribuídas nos quatro
Programas, e mais a Supervisão de Estágio, além das horas em que deve realizar os
atendimentos aos clientes, estudos e leituras individuais. Dadas as características
dos conteúdos abordados neste núcleo, as estratégias das aulas dos Programas do
curso mesclam sempre a teoria e a prática. As horas das atividades citadas se dis-
tribuem da seguinte forma:

- 5 horas de aulas teórico/práticas, distribuídas nos Programas 1, 2, e 3 que visam
fundamentar e instrumentalizar os atendimentos realizados nos estágios.
- 2 horas de atividades práticas vivenciais do Programa 4, que visam propiciar a
experimentação intensiva das técnicas corporais, bem como a estimulação das
vivências pessoais dos alunos. 
- 3 horas de Supervisão do Estágio Clínico, realizada em pequenos grupos.
- Mais as horas necessárias para a realização do atendimento de clientes, realizados
na Clínica Escola da PUC/SP, ou em outros locais, de acordo com cada modalidade
especial de estágio.

Quanto à composição das turmas: cada turma é composta por um grupo que varia
em torno de vinte e vinte e seis alunos, a cada ano letivo. Nas aulas dos Programas,
as atividades são realizadas com a turma reunida. Nas atividades de Supervisão de
estágio, os alunos são distribuídos em pequenos grupos compostos, no máximo, por
7 alunos em cada grupo.

No curso de Aprimoramento Clínico Institucional desta modalidade são oferecidas
oito vagas a cada ano letivo.

SOBRE O CONTEÚDO DOS PROGRAMAS
Programa 1: “Princípios Básicos das Abordagens Corporais em Psicologia”. 
Este programa visa criar condições para que o aluno desenvolva uma compreensão
fundamentada dos diversos níveis de atuação, bem como das diversas possibili-
dades de aplicação das técnicas de intervenção terapêutica abordadas no Núcleo.
É apresentado também histórico sobre a evolução da atenção para com o corpo na
Psicologia, visando propiciar a compreensão, pelo aluno, sobre a inserção desta
abordagem nas práticas atuais em Psicologia. É ainda neste programa que são reto-
mados alguns dos princípios gerais da Psicologia Analítica, especialmente no que diz
respeito à forma como se considera a relação terapêutica e as questões relativas à
corporalidade dentro deste enfoque de trabalho.

Programa 2: “Técnicas de Abordagem Corporal em Psicologia: Teoria e Prática”. 
Este programa visa propiciar ao aluno a aprendizagem e o treinamento supervisio-
nado na aplicação das técnicas de intervenção propostas pela Abordagem Corporal,
em diferentes contextos terapêuticos, bem como a compreensão dos seus funda-
mentos conceituais e formas de atuação. É dado um destaque especial às modali-
dades de trabalho corporal criadas por Pethö Sándor, em especial à Calatonia

as estratégias das aulas
[...] mesclam sempre
a teoria e a prática
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reflexão pessoal do
aluno sobre a evolução
de sua auto percepção

que, em algum lugar dentro do espaço acadêmico, a sua sensibilidade pessoal é
admitida, e bem vinda, como uma das vias possíveis para a construção do seu
conhecimento. Estes certamente aderirão com maior facilidade às propostas do
curso, até mesmo com entusiasmo. Porém, mais adiante, alguns destes poderão
representar um outro tipo de desafio para os professores, pois provavelmente requi-
sitarão um outro empenho de nossa parte, agora na direção de convencê-los da
necessidade de “fundamentar” de forma adequada a sua produção, geralmente bas-
tante criativa para poder adequá-la às exigências acadêmicas!

Desse modo, ano a ano, temos buscado sempre aperfeiçoar e atualizar os nossos
procedimentos, na medida em que cada turma de alunos é única em sua composi-
ção e em suas reações frente às propostas apresentadas. Ainda, além das diferentes
respostas individuais dos alunos, cada grupo parece desenvolver – ao longo do ano
letivo – uma sinergia própria, expressa na forma de uma espécie de “personalidade
grupal” característica e única. Em síntese, este conjunto de singularidades faz com
que nem sempre os recursos e estratégias que se mostraram eficazes para uma
turma funcionem da mesma maneira no próximo grupo de alunos. Por essa razão,
nosso trabalho é alvo de uma constante avaliação e revisão por parte da equipe de
professores, não apenas quanto aos aspectos do conteúdo dos programas, mas tam-
bém quanto aos procedimentos e estratégias escolhidas para as atividades a serem
realizadas em aula. Para essa reflexão, levamos em conta não apenas os resultados
acadêmicos observados nas avaliações dos trabalhos e relatórios apresentados pelos
alunos, mas também a nossa observação sobre a evolução pessoal dos participantes
das turmas de cada ano letivo.

Um dos recursos que tem se mostrado útil para a avaliação desta evolução pessoal
dos alunos, em cada turma, é a realização, em dois momentos: “antes e depois”, dos
Desenhos do Próprio Corpo, uma adaptação didático/vivencial do conhecido
Desenho da Figura Humana. A proposta desta tarefa é feita às turmas logo no iní-
cio do ano letivo, e, seguindo um procedimento que é padrão no curso, a realização
desta vivência na sua primeira etapa é feita sem que os professores antecipem aos
alunos os seus objetivos, ou seus elementos de fundamentação conceitual4.
Durante o desenrolar do curso o conceito de Imagem Corporal é apresentado e
devidamente relacionado à esta e a outras atividades práticas. Desse modo, no
momento da finalização do curso a mesma tarefa é repetida, agora com a finalida-
de de se fazer uma observação comparativa dos dois pares de desenhos, observação
esta que servirá de base para uma reflexão pessoal do aluno sobre a evolução de
sua auto percepção ao longo do ano letivo. 

Tendo em mente os objetivos do curso, a equipe de professores tem dado uma aten-
ção especial aos elementos fornecidos por estes desenhos. Temos percebido que, de
modo geral, a comparação dos pares de desenhos reflete transformações pessoais
bastante significativas, mesmo tendo em conta o fato de que, ao longo do ano letivo,
a experiência do curso é apenas um dos fatores promotores das alterações obser-
vadas. De modo geral, essas nossas observações são confirmadas pela auto-avalia-
ção elaboradas pelos alunos, tanto em termos da sua evolução pessoal, quanto no
que diz respeito ao desenvolvimento do seu papel profissional. Apenas como ilus-
tração final do trabalho aqui relatado, apresentaremos a seguir alguns destes pares
de desenhos, realizados por alunos da turma de 2004, que concordaram em ceder
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natureza das atividades selecionadas. Isto porque, em sua maior parte, as técnicas
de intervenção a serem “aprendidas”, na prática, pelo aluno, têm um caráter mobi-
lizador pessoal, para o qual nem todos estão necessariamente dispostos ou prepa-
rados, ainda que se trate de um curso cuja participação é optativa. Por essa razão,
um dos cuidados sempre tomados pela equipe de professores, já na abertura do ano
letivo, é a apresentação de um “contrato de trabalho grupal”, no qual estes aspectos
são muito enfaticamente apresentados e esclarecidos junto aos alunos.

Pela mesma razão, é também enfatizado o papel do “grupo” na criação de uma
atmosfera de acolhimento e receptividade, visando o cultivo de um clima de trabalho
o mais adequado possível para a realização dos trabalhos propostos no curso. Ainda
nesse intuito são também levantados os aspectos éticos envolvidos nas situações a
serem vividas, não apenas nas atividades de estágio, mas também nas próprias aulas e
supervisões, uma vez que, em muitos momentos, estão previstas as trocas de relatos
sobre as vivências pessoais dos alunos. Assim, alertamos para a necessidade de que
o grupo procure criar, consciente e coletivamente, as condições de confiança, res-
peito mútuo e continência (além da preservação do “sigilo”), essenciais para que se
realize certo grau de abertura da privacidade individual perante os colegas da turma.

Porém, como sabemos, a criação destas condições não é tarefa tão simples, ou
ainda, que se “faça valer” automaticamente a partir de uma decisão apenas racional
do grupo. Assim, em certos momentos do curso percebemos a necessidade de lidar
com as dificuldades que podem surgir nesse aspecto. Exemplificando: em alguns
momentos, percebemos a necessidade de rever o ritmo das atividades propostas nas
aulas para adequá-las à prontidão (maior ou menor) de cada turma de alunos; em
outros momentos, percebemos a necessidade de orientar, acolher ou estimular
algum aluno em particular que apresente formas muito individuais de responder às
atividades vivenciais: seja aquele que apresente uma abertura pessoal possivelmente
“excessiva”, perante o grupo, ou ainda de outro lado, aquele que possa apresentar
dificuldade em se envolver, ou se abrir às propostas de vivências. Ao mesmo tempo,
procuramos preservar o cumprimento do planejamento das atividades previstas na
programação, visando os objetivos do curso.

Embora não se constituam como características exclusivas dos alunos de Psicologia,
estas possíveis dificuldades, relacionadas à auto-exposição pessoal diante de um
grupo de colegas, parecem ser especialmente acentuadas em nossa população.
Muito provavelmente esta condição é gerada, ou ao menos acentuada, pelas pró-
prias características predominantes no currículo das nossas faculdades, pois, con-
forme sabemos, em nosso meio acadêmico é especialmente valorizado e priorizado
o desenvolvimento cognitivo-intelectual do aluno. Assim, ao recebê-lo no último
ano de sua graduação não nos surpreendem as dificuldades que poderão apresen-
tar para realizar – na prática – um grau adequado de “relativização” destes valores.
E esta relativização é necessária e inevitável ao colocarmos em pauta nas aulas, por
exemplo, o “seu sentir”, tanto quanto o “seu pensar”.

Para alguns alunos, esta proposição soa como se, de repente, lhes faltasse o solo
firme sobre o qual até então assentaram a sua formação profissional. Estes prova-
velmente precisarão algum tempo de “amaciamento” e aclimatação frente à atmos-
fera de nossas aulas. Muitos, no entanto, sentem-se desde logo “aliviados” ao perceber
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Notas

1. Este artigo foi elaborado com base nos trabalhos apresentados pelas professoras componentes da equipe
responsável pelo curso em dois eventos realizados em São Paulo em 2005: no “7º Congresso Internacional da
Psicoterapia Corporal”, realizado em outubro de 2005 e no “Encontro Nacional da ABEP - Associação Nacional
de Ensino de Psicologia”, realizado na PUC/SP, em setembro de 2005.

2. FARAH, R. M., “Identidade e Corpo”. São Paulo, EDUC - PUC/SP, 1986, e FARAH, R. M., “Integração Psicofísica
- O Trabalho Corporal e a Psicologia de C. G. Jung”. São Paulo: Ed. Companhia Ilimitada – co-edição com a edi-
tora ROBE, 1995. Nestes dois livros são descritos e comentados vários aspectos dos procedimentos experi-
mentados na evolução do planejamento das atividades do curso, em suas fases iniciais.

3. A apresentação destes desenhos foi devidamente autorizada pelos alunos participantes, conforme previs-
to nas normas éticas vigentes.

4. Mais detalhes sobre as instruções de aplicação, bem como outros comentários sobre a utilização adaptada
destes desenhos são apresentados no segundo livro citado na nota 2, nos capítulos correspondentes.
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seu material para esta finalidade. Remeteremos para um outro momento a sua aná-
lise detalhada, bem como outros comentários sobre o material gráfico que será
apresentado, uma vez que, por mais relevante que possam ser, tais considerações
extrapolariam os objetivos deste relato. 

Marta - 1º par Marta - 2º par

Rogério - 1º par Rogério - 2º par

Amanda - 1º par Amanda - 2º par

11.O Preparo do Profissional de Psicologia  15.10.06  22:37  Page 116




