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A Arte Consciente do
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Exercícios Cooperativos e
Dança Espontânea

A compreensão da organização do movimento humano nos diz que o

corpo possui uma inteligência própria, que normalmente é limitado

pelos hábitos. Resgatar os movimentos naturais do cotidiano e des-

pertar esta consciência pelo movimento, através de um processo de

aprendizagem simples e natural, leva o indivíduo a expandir suas pos-

sibilidades, bem como apropriar-se dignamente de suas ações, perce-

bendo inclusive sua capacidade de escolha diante da pergunta: como

desejo viver minha vida?
Foto: CPulpolux
<http://www.flickr.com/photos/pulpolux/51782507/>
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A CONSCIÊNCIA PELO MOVIMENTO
Todas nossas ações são governadas pela nossa auto-imagem, que, como diz
Feldenkrais (1977): “é condicionada em graus diferentes por três fatores: heredita-
riedade, educação e auto-educação. O processo de auto-educação nos permite
fazer mudanças significativas no nosso desenvolvimento pessoal e social. É pela
auto-educação que transformamos nossa auto-imagem, através das ações e rea-
ções da experiência cotidiana, tendo atenção ao quanto nos apegamos aos nossos
hábitos como muletas que ao mesmo tempo nos apóiam também nos restringem.
Tal processo de auto-educação acontece através da exploração de exercícios com
movimentos lentos, delicados, prestando o máximo possível de atenção em cada
gesto, e principalmente não fazendo ligações inconscientes entre os gestos.”
Segundo Feldenkrais, é esta a maneira de estabelecer a comunicação fluente entre
cérebro e corpo. Este processo de aprendizado sensoriomotor, embora natural, devido
às dificuldades do cotidiano, fica esquecido, tornando-nos rígidos.

A retomada do movimentarmo-nos fazendo uso dos nossos sentidos: visão, audição,
equilíbrio e tato, nos recoloca em conexão com este aprendizado. O resultado disto
é que podemos encontrar vários caminhos para fazer algo novo. É o resgate da inte-
ligência natural, própria do corpo, que havia ficado aprisionada em nossos hábitos,
confinando-nos em ações e gestos limitados, que comprometem nossa qualidade
de vida, trazendo problemas de saúde de um modo geral. Quantos de nós não estão
por aí com sua mobilidade restringida, cheios de dores e limitações? Apegamo-nos
a hábitos, inicialmente, como resposta protetora contra dificuldades reais, o que
acaba por se fixar no corpo como rigidez. Nós nos acostumamos aos hábitos, per-
mitindo que o processo de envelhecimento se acelere. Desistir destes hábitos nos
torna vulneráveis e provoca o medo de enfrentar o novo, limitando nossas escolhas.

Na medida em que nos exercitamos e vamos percebendo o que estamos fazendo, a
consciência se amplia, desmistificando o medo. Desta forma, esta consciência
ampliada vai melhorando nossa fluência de movimento e qualidade de gesto. Isto
amplia nosso olhar para a vida enriquecendo nossas possibilidades criativas. Desta
forma resgatamos a natureza em nós, ampliando a conexão com nossa sabedoria
orgânica. Este é um trabalho que se retroalimenta constantemente. O processo de
crescimento e transformação começa de dentro para fora. É na escuta interior, com
atenção em nossas sensações e na conscientização e aceitação de nossos limites
que abrimos caminho para o aprimoramento pessoal. Este processo de reconheci-
mento e aceitação refina nossa percepção. É o exercício de nos observarmos, per-
cebendo a dinâmica desta linguagem corporal que nós dá autonomia para o cres-
cimento e aprimoramento.

Somos todos naturalmente capazes de ampliar nosso repertório de movimento, de
estreitar nossa comunicação com nosso organismo, de criar um vínculo mais pro-
fundo com o corpo, de ouvir mais atentamente nossas sensações. O exercício destas
possibilidades gera consciência e ferramentas para revitalizar a espontaneidade de
nossa inteligência biológica. A movimentação de uma parte do corpo reflete no
todo. A reeducação dos movimentos parte desse princípio orgânico de interdepen-
dência. Qualquer movimento já modifica o todo. Esse insight é a chave para nos
libertar dos hábitos, melhorar a saúde e deixar mais fluente a relação com o mundo
à nossa volta.

nos acostumamos
aos hábitos, permitindo

que o processo
de envelhecimento

se acelere
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Este trabalho é resultado de minha experiência de vida pessoal e profissional, onde
dou prioridade ao movimento “como-um”, caminho para integração psicofísica. Sou
apaixonada pela linguagem corporal, movimento e dança. Esta forma de ver o
mundo levou-me a desenvolver os Exercícios Cooperativos que conduzem a uma
Dança Espontânea, como possibilidade de um caminho dinâmico para a tomada de
consciência e soltura do corpo. O corpo humano possui um amplo repertório de
movimentos que vêm dos nossos impulsos interiores, e se expressam através do
gesto numa sintonia com nosso ritmo, sentimentos e intenções. O homem está em
constante movimento e é através do movimento que acontece sua evolução. O
movimento corporal constrói e conta a história do homem. Nosso padrão de movi-
mento, no cotidiano, é o resultado de todas as nossas sensações, percepções, intui-
ções e pensamentos ao longo de nossa história pessoal e coletiva.

O homem se diferencia de outros animais por ter conquistado uma autonomia de
movimentos que lhe dá liberdade de escolha em suas ações. Somos o nosso corpo
e não há processo de transformação que não passe por ele. O corpo é a nossa casa,
nossa realidade mais presente. É através da consciência corporal, com suas noções
de volume, limite (fronteira) e dinâmica, que nos adaptamos ao mundo e adapta-
mos o mundo a nós, organizando-nos e a ele para o nosso crescimento e evolução.
Habitar essa casa com consciência abre a possibilidade de amadurecermos para
melhor explorar a grande contribuição da pluralidade humana. Nosso corpo possui
uma inteligência própria. Isto nos foi dado pelo refinamento da percepção, que nos
fez aprimorar movimentos, estimulados pela necessidade de sobrevivência e pelos
desejos humanos. E é a percepção do movimento, principalmente no cotidiano, que
nos vem dando este aprendizado. Para ampliação desta consciência é de funda-
mental importância o exercitar-se com a percepção do corpo e do aprendizado de
como funciona sua estrutura.

Outro fator importante é a compreensão de que o movimento corporal possui uma
linguagem tão rica e complexa quanto a linguagem verbal. Estas duas linguagens,
embora distintas, enriquecem-se mutuamente. Fomos educados a priorizar a lin-
guagem verbal em detrimento da expressividade do nosso corpo. Perceber a impor-
tância da parceria destas linguagens é um recurso fundamental para que possamos
nos educar, desenvolver nosso potencial e dar mais fluência à nossa comunicação,
vivenciando a unidade corpo-mente-espírito.

No dia a dia, cada vez nos mexemos menos, e em função das facilidades tecnológicas
acabamos por tornar nossos gestos mecanizados, cerceando-os e roubando deles
suas possibilidades de comunicação e expressão. Observar com atenção os gestos
cotidianos é uma alternativa para a reconquista dos movimentos expressivos, de
uma comunicação mais fluente e do prazer de ser dono do próprio corpo. Assim, é
possível o resgate da fluência pessoal, da originalidade e da compreensão dos
mecanismos mentais e motores humanos, tanto em si próprio, como nos outros.
Observar pequenos gestos no cotidiano, tendo o cuidado de respeitar o ritmo pró-
prio, com paciência e afeto, acordando a percepção através do movimento nos pos-
sibilita novas formas de expressão e de possibilidades na construção cotidiana de
uma integração mais plena do indivíduo e conseqüente melhor relação entre os
homens. Isto é presentificar a vida dando melhores condições ao homem, como um
todo, de modificar o mundo à sua volta.

O movimento corporal
constrói e conta a

história do homem.
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em conseqüência organizando o todo, construindo o conforto dado pela sensação
de unidade. É desta forma que desamarramos nossos corpos e desembotamos nossa
alma. Não há aprendizado de fora para dentro. O despertar do potencial humano
passa pelo limites do corpo.

JOGOS COMO ARTE DE CONVIVÊNCIA
O Jogo na sua essência é um caminho lúdico de comunicação. É um espaço impor-
tante para que novas possibilidades surjam na construção de uma sociedade mais
justa e solidária. É um instrumento valioso para exercitar a arte da convivência que,
vivenciada através do jogo desenvolve as formas individuais e coletivas de expressão,
comunicação, criatividade e cooperação promovendo assim os relacionamentos
interpessoais. O exercício da convivência é vivenciado primeiramente em nós mesmos.
Este movimento é essencial para em seguida encontrarmos o outro. Quando encon-
tramos o outro, o jogo se amplia rumo a um caminho fluente, de integração e de
conquista de valores éticos. Como diz Bertazzo (2004, p. 35): “... acreditamos que o
autoconhecimento não deve ser conquistado no isolamento, mas na relação com
o mundo e com os nossos semelhantes.”

A DANÇA E O JOGO COOPERATIVO
A vida é, antes de tudo, movimento. Através do movimento nos mostramos de uma
maneira mais íntegra e profunda. É através dos gestos e dos movimentos que se
expressa a linguagem corporal. Em suas relações e dinâmicas, esta linguagem flui
em forma de dança. A dança, através do ritmo, sincroniza a respiração, os movi-
mentos e o espírito de quem dança, e desta forma o indivíduo pode se perceber uno
com seu próprio eu, com o outro e com o mundo exterior. Dançando, o indivíduo
transcende ludicamente a fragmentação – o espelho partido, cujos pedaços repre-
sentam as peças dispersas do todo – e se insere no espírito da cooperação.

A unidade do instinto com a razão, do espírito com o corpo e do sagrado com pro-
fano está presente na dança e, de forma consciente ou não, os indivíduos acabam
impregnados deste jogo harmônico, dos opostos complementares. Os opostos com-
plementares correspondem às estruturas observadas na natureza (dia/noite, inverno/
verão, terra/céu...) Dançando, esta unidade se faz ritualisticamente, influenciando
aquele que dança, tanto em seu imaginário social como espiritual. Dançando, a uni-
dade dentro/fora é vivenciada, pois o homem está inteiramente presente no que faz.
Isto é meditação.

Dançando, o indivíduo exerce uma forma dinâmica de estar, atuar e se reconhecer
no mundo. Encontra o seu próprio jeito de dançar o se abre para se encontrar com
o jeito de dançar dos outros. Esta sincronia se revela numa dança harmônica, sin-
gular e diferenciada – ludicamente rica em movimento e expressão. É na sincronia
dos ritmos de todos que surge a força transformadora. É a coesão da comunidade
superando a ação solitária. É a comunhão do ritmo dos gestos, nascida do grupo,
que anima e estimula a transformação do mundo. Assim, a dança, além de ser um
caminho de integração psicofísica e transcendência, é um canal aberto para a
comunhão espontânea entre os homens; para a vivência da cooperação.

O Jogo é um caminho de crescimento e aprimoramento pessoal e coletivo, pois
desenvolve de maneira dinâmica a percepção de si mesmo e do outro, o olhar crítico,

a dança [...]
é um canal aberto
para a comunhão
espontânea entre

os homens
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Exploremos intencionalmente e com consciência suas formas de movimentar-se, e
nelas encontremos seus limites e os exploremos, testemos, brinquemos com eles,
para que através deles mesmos encontremos novos caminhos de aperfeiçoamento.
Este processo desperta o gosto pela busca prazerosa de novas maneiras de movi-
mentar-se na vida; proporciona a descoberta de maneiras mais gratificantes de
movimentar-se com a sabedoria natural do corpo. O melhor resultado deste método
é aprender a aprender. Aprender a fazer a mesma coisa de várias maneiras diferentes.

A ARTE DO MOVIMENTO
A arte do movimento é um trabalho que nos dá a consciência do que vivemos com o
próprio corpo, levando-nos a mudanças físicas e psíquicas que geram novas formas
de expressão, propondo uma ampliação criativa da fluência de movimentos tanto
consigo mesmo como com os outros.

Rudolf Laban, em seu método “A Arte do Movimento”, identificou que a alienação
nascida dos movimentos mecânicos do cotidiano impostos por papéis sociais cul-
turalmente aprendidos, estava empobrecendo a expressividade gestual do homem.
Compreendeu que a solução viria através da consciência corporal. A modernidade
propôs uma valorização da racionalidade em detrimento do universo sensorial do
corpo. Principalmente nas grandes cidades, devido ao ritmo vertiginoso, ficamos sur-
dos para a linguagem corporal e desconectados da unidade corpo-mente-espírito.
Vivenciar uma movimentação mais completa estimula uma relação mais fluente
entre as pessoas. Através do movimento, desperta a consciência corporal, tanto em
si como no grupo, e assim desenvolve formas individuais e coletivas de criatividade,
expressividade, estimulando uma profunda interação do indivíduo e um relaciona-
mento mais fluente entre os homens.

Laban partiu de princípios universais da ação, movimentação humana e da percep-
ção de suas relações. Como diz Solange Arruda (Arruda, 1988, p.35): “As dinâmicas
do movimento se assemelham às cores básicas da pintura. É possível restringir-se
ou entregar-se aos elementos do movimento. Combinando os 3 elementos do
movimento; energia, tempo e espaço, temos as oito dinâmicas do movimento que
são: deslizar, flutuar, sacudir, esvoaçar, pressionar, socar, torcer, talhar.” Vivenciar
estas dinâmicas explorando-as em suas combinações possíveis amplia o repertório
e a expressividade dos movimentos.

MOVIMENTO – UM CAMINHO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
Recuperar a expressividade e criatividade do gesto despertando a essência de cada
um pode acontecer num caminho inovador: Em sua origem motora, o movimento
natural e espontâneo, desvinculado do psíquico ou mental, ajuda a construir a iden-
tidade, pessoal e social. Esta idéia de que os movimentos são definidos pela nossa
personalidade pode ser revista olhando-se pelo outro lado da margem, ou seja: o
movimento como recriador e atualizador, espontaneamente, usando as riquezas das
possibilidades gestuais e a riqueza das intenções internas que motivam os gestos,
pois as partes do corpo que estão em movimento, e a relação entre elas, traduzem
as atitudes internas de quem se move.

O fio condutor deste processo é indubitavelmente a percepção cotidiana do que vive-
mos corporalmente. No exercício desta percepção as sensações vão se organizando e

a solução viria
através da

consciência corporal
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deslocarmos. No espaço pessoal podemos nos movimentar dentro das diferentes
direções, eixos, planos, níveis e trajetórias do movimento. É preciso lembrar que o
espaço pessoal tem sua correspondência no espaço pessoal interno. Quando se
amplia as possibilidades no espaço pessoal externo, amplia-se também no interno.

ESPAÇO GERAL
É o espaço onde, além de deslocarmos nosso corpo, compartilhamos também com
os outros. O espaço geral é onde a criatividade compartilhada pode acontecer.

PERCEPÇÃO CORPORAL: O CORPO É COOPERATIVO E SOLIDÁRIO
A percepção de cada parte do corpo nos leva à consciência do todo. O corpo é uma
unidade funcional que nos leva a uma percepção mais integrada de nós mesmos.
Este trabalho corporal tem como foco central o refinamento da percepção para que
o corpo possa ser percebido como um todo e reeducar-se a cada momento. Através
do refinamento da percepção podemos mudar e ampliar as mensagens que o corpo
transmite, libertar-nos de hábitos que nos limitam e aprisionam, e, finalmente,
mudar o corpo e aquele que anima o corpo.O corpo é cooperativo. Quando traba-
lhamos uma parte do corpo, esta parte está trabalhando o todo. A percepção do
movimento corporal desperta nossa consciência cinestésica. Desperta a presença
corporal e o corpo ganha vida. O refinamento da percepção traz renovação que
passa pelo corpo e mexe com a nossa auto-imagem. Sabemos que crescimento não
é um processo linear, mas de experiências antagônicas, e é neste caminho que
acontece nossa transformação e individuação.

Na movimentação do corpo humano percebemos simultaneamente o mundo inte-
rior e exterior de quem se movimenta. Na fluência do movimento esta dinâmica é
fundamental. É na expansão/recolhimento que se constroem as relações intra e
interpessoais. O corpo humano é cooperativo! Vivenciar com consciência o seu fun-
cionamento é um caminho para a experiência da cooperação. A percepção e enten-
dimento do quanto os órgãos e sistemas de nosso corpo atuam cooperativamente
para o bom funcionamento do todo é uma experiência que embasa em muito o des-
pertar para a cooperação.

O ser humano distanciou-se de sua essência cooperativa no processo educativo.
Fazemos parte de uma sociedade que enfatiza a competição e o individualismo e as
escolas e as sociedades atuais refletem essa tendência. Isso gerou inversões de valo-
res e distorções que chegam a beirar o patológico no exercício da convivência (vide
as incongruências que vemos nos sistemas econômico e político). O caminho de
entendimento da Consciência Grupal é o processo da conscientização de que todos
somos parte de um mesmo organismo e cada um de nós contém em si, potencial-
mente o outro. A proposta da cooperação é estimular o encontro dos indivíduos em
direção à consciência grupal, abrindo possibilidades para o exercício da solidarieda-
de, solidariedade aqui entendida como sinônimo de corpo em sua integração com
mente, emoção e espírito. E é no corpo que nasce a possibilidade do gesto solidário
que alimenta a cooperação numa Dança Espontânea. Os Exercícios Cooperativos e
a Dança Espontânea estimulam a reeducação corporal, o desenvolvimento pessoal
e o autoconhecimento em grupo, favorecendo assim, o desenvolvimento da ética
universal, a mesma ética que podemos perceber se observarmos as relações parceiras
que há entre os órgãos de nosso corpo.

A percepção
do movimento corporal

desperta nossa
consciência cinestésica.
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a criatividade no exercício de convivência. Promove uma atuação mais consciente
no exercício da nossa cidadania. Como, por exemplo, a utilização do círculo como
uma microssociedade onde todos os participantes ficam eqüidistantes de um ponto
chamado centro, que significa a busca de um objetivo comum, inclusão e a demo-
cratização de oportunidades.

O Jogo como exercício de Cooperação e Convivência é um aprimoramento da nossa
experiência. É um processo infinito de aprendizado que tem como foco a autono-
mia e alternomia gerando encontros significativos para que possamos juntos trans-
formar a nossa realidade pessoal e social. Para Brotto (2002, p.95): “Cooperação e
Convivência são princípios do Jogo da Interdependência, no qual tudo e todos
estão envolvidos. Praticar a Convivência e a Cooperação é um exercício para o coti-
diano. Como tal, é necessário que seja aprendido, aperfeiçoado, incluído como uma
experiência interior, compartilhado com o mundo exterior e, então, reaprendido...
num ciclo permanente de ensinagem.” Este ciclo infinito de ensinagem pode ser
nutrido por diferentes abordagens. Neste caso, sustento a idéia de que através do
Jogo e do Esporte, podemos vitalizar a Convivência e a Cooperação de uma forma
simples, complexa, desafiadora, divertida e, fundamentalmente, inclusiva.

Tendo os Jogos Cooperativos como eixo desse processo, destaco dois de seus princi-
pais focos de abordagem: autonomia e alternomia. “Através do Jogo e do Esporte,
a sinergia entre autonomia e alternomia é sintetizada e ganha proporções extraor-
dinariamente educativas e transformadoras” (BROTTO, 2002, p. 95). Através dos Jogos
Cooperativos estamos em constante exercício de evolução e co-evolução, numa jor-
nada de aprendizado formando uma teia transformadora, promovendo crescimento,
evolução e melhorando nossa qualidade de vida pessoal, social e ecológica.

PERCEPÇÃO ESPACIAL
Nosso corpo ocupa um lugar no espaço e todo movimento acontece quando o
corpo, ou algumas partes dele passam de uma posição espacial para outra. Há rela-
ção de criação entre nós e o espaço. Segundo Arruda (1988, p24): “O corpo huma-
no ocupa espaço e é envolvido por ele. O movimento humano é a transferência do
corpo ou de suas partes de uma posição a outra. O espaço é vivo. Ele é meu com-
panheiro de dança. Sinto o espaço me envolver, me achatar, me expandir. Perfuro
o espaço. Me apoio nele. Recolho-me. Percebo suas linhas, planos e seus volumes.
Crio linhas, planos e volumes com o meu corpo. O espaço e eu somos escultores-
dançarinos“ (ARRUDA, 1988, p.24).

Eu danço no espaço e o espaço me dança, na mesma medida que eu o invado e ele
a mim. Não nos referimos ao espaço como noção abstrata, mas o lugar ocupado
pelo corpo, isto é, espaço pessoal; o espaço ao redor do nosso corpo: espaço par-
cial; o espaço onde nosso corpo se movimenta: espaço geral e o espaço social, isto
é, o espaço que dividimos com os outros. Perceber a concretude dos espaços inter-
nos e externos é tomar consciência de que eles são parceiros de todos nós, no exer-
cício do movimento e na criação de cada gesto.

ESPAÇO PESSOAL
O espaço pessoal, também chamado de kinosfera, é o espaço que nos rodeia e é
demarcado fisicamente pelo limite estabelecido pelo movimento corporal sem nos

Há relação de criação
entre nós e o espaço.
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as percepções sensoriais: ouvir, sentir, explorar movimentos, refinando nossos jul-
gamentos mentais nas avaliações e vivências no dia a dia. Esse processo desperta
nossa consciência, resgatando o dom que nos foi dado: a sensibilidade e a fluência
de movimentos, vitalizando nossa vida.

Qualquer movimento, cada gesto realizado com consciência e atenção é a oportuni-
dade de entrarmos em contato com o nosso guia interior (Self) e de resgatar a sabe-
doria natural do nosso corpo. Esse processo gera uma gama de escolhas e nos dá a
possibilidade de selecionar aquela que mais gratifica, estimula o aprimoramento, o
desenvolvimento e crescimento pessoal e a qualidade de nossa vida. Esse processo de
verificar as opções aprimora nossa inteligência criando movimentos prazerosos, nos
tornando mais flexíveis de corpo e alma e reabilita nosso instinto de preservação.

Na medida em que nos libertamos dos gestos automáticos e dos condicionamentos,
podemos resgatar a ousadia que tínhamos enquanto crianças: a necessidade saudá-
vel de experimentar, explorar, correr riscos, enfim, dar valor novamente ao impulso
interno de aprender, criar e recriar; essa ousadia que foi perdida em uma espécie de
“lavagem cerebral” ocorrida durante o processo de educação em que pais, professo-
res e orientadores, mesmo no intuito de nos proteger, acabaram por restringir os
nossos movimentos naturais, sempre nos lembrando que tudo é muito perigoso: cui-
dado, não faça isso, não faça aquilo; não mexa; não corra; você vai se machucar, etc.

Movimentar-se é vida: o movimento do corpo no espaço é o caminho mais fácil de
se observar, sentir e mudar; mais do que qualquer outra forma que expresse a cor-
porificação da vida cotidiana. O movimento do ser humano no espaço é a relação
da comunicação do movimento intencional resultante da escolha consciente e da
inteligência natural para a reorganização eficiente e espontânea de si próprio. A
Dança Espontânea desperta a criatividade vinda do universo interior do ser humano
e desenvolve simultaneamente a capacidade de expressão, estimulando um caminho
mais fluente de comunicação e relacionamento entre os homens.

Este trabalho tem como objetivo resgatar, abrir caminhos e ampliar o livre fluxo da
movimentação. O movimento consciente e o gesto consciente levam ao intelecto
consciente. Assim, abre-se um leque de escolhas que vêm de dentro de suas pró-
prias sensações e movimentos, gerando autonomia, autoconhecimento com discer-
nimento. Como aprimoramento deste trabalho, podemos aperfeiçoar nossa auto-
imagem trabalhando com o efeito do movimento imaginado sobre o movimento
real, ampliando os efeitos do trabalho.

Citando Feldenkrais: “... o efeito do movimento imaginado sobre o movimento real
e o inibir da verbalização do movimento imaginado – tudo isto leva a uma com-
plementação da imagem do corpo. Você será capaz também de transferir a melho-
ra obtida ativamente por um lado do corpo para o outro lado, inativo, que não
toma parte do movimento, por meio de visualização ou pensamento apenas” (FEL-
DENKRAIS, 1977, p.169).

Entendendo que os Exercícios Cooperativos e Dança Espontânea podem vir a atua-
lizar o homem em seu cotidiano, com seu olhar aberto para o momento presente,
a vida presente, finalizo com Drummond:

nos tornando mais
flexíveis [...] reabilita

nosso instinto de
preservação.
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Nas relações interpessoais perdemos esta ética da cooperação espontânea que
ocorre no corpo. Na tentativa de exercermos controle e poder sobre o destino nos
refugiamos num mundo limitado e egoísta, que acaba por sobrecarregar nossos
corpos físico, mental, emocional e espiritual, comprometendo a fluidez de nossas
relações. E acabamos por nos impor o castigo de carregar o mundo nas costas. Este
castigo nasce do engano imaginário de acharmos que podemos realizar tarefas
impossíveis, arcando com tudo sozinhos.

Vale a pena citar o que Hugo Assmann e Jung Mo Sung (2003, p.17): “falam sobre o
que eles chamam de “Síndrome de Atlas”: Era, sem dúvida, bem menos complexo o
campo de referências experienciais da mitologia grega, quando ela inventou os
Titãs. Mesmo assim, foi um salto ético impressionante, pois este mito se refere à
elasticidade da liberdade possível sob a forma de uma revolta de semideuses contra
a arbitrariedade dos deuses definidores do destino. Mas é, sobretudo, a figura de
um dos Titãs, de nome Atlas (de quem herdamos o nome aplicado ao globo terres-
tre e aos planisférios), que revela a consciência aguda dos gregos de que seus mitos
estavam mexendo com vários problemas. Por um lado, o mito alude à crucial res-
ponsabilidade humana, e não de deuses arbitrários, por aquilo que acontece neste
mundo. Mas, por outro lado, fica a impressão de que, sob um certo ponto de vista,
a ousadia era prematura, porque o peso do globo nos ombros de Atlas era aparen-
temente quase insuportável. Mediante o símbolo de um castigo divino mantém-se
a suspeita de que, enquanto persistir a arbitrariedade neste mundo o peso dela se
incorpora de certo modo ao próprio peso da terra.

Também aqui, como em tantos outros mitos, o castigo se refere, antes de tudo, a
uma lição ainda não inteiramente aprendida e não necessariamente a um destino
inarredável. Atlas, como sabemos, foi castigado por Zeus e obrigado a carregar o
mundo às costas. Quem não se lembra de alguma imagem relacionada com esta
figura ereta, com um pé no chão é outro tateante, acabrunhada pelo peso? A relei-
tura deste antigo mito nas circunstâncias de hoje nos obriga a dar um passo além
do dilema entre destino ou liberdade que o mito equaciona”

Concluindo, o objetivo principal e inicial desta pesquisa era investigar e analisar os
Exercícios Cooperativos no desenvolvimento de uma qualidade específica de apren-
dizagem, que é o refinamento da autopercepção. Ou seja, a capacidade de perceber
diferenças sutis, e sua importância para aumentar o repertório gestual, resgatando
movimentos naturais e ativando a inteligência corporal de forma que o indivíduo
reconheça e atue harmonizado com seu ritmo próprio. E mais, se esta recuperação
da expressividade do gesto próprio leva o sujeito a desenvolver a criação de uma
dança espontânea, individual e coletiva.

Verifiquei que os Exercícios Cooperativos resgatam a habilidade do corpo através do
aprendizado sensoriomotor, transformando nossa maneira habitual de movimentar-
se no nosso cotidiano, melhorando nossa qualidade de vida. Esse processo de trans-
formação atua também em um nível mais profundo, estimulando o organismo a
buscar aquilo que lhe proporciona bem estar, conforto e segurança. A proposta
desse processo é dar apoio ao nosso organismo, nossa maneira de funcionar para
improvisar movimentos que sejam mais eficientes e saudáveis para a nossa vida,
acabando com hábitos arraigados. Quanto mais nos exercitamos, mais aprimoramos
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estimulando
o organismo a buscar

aquilo que lhe
proporciona bem estar
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Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.

Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.

Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, do tempo presente,

os homens presentes, a vida presente.

Carlos Drummond de Andrade

E concluo que os resultados obtidos com os Exercícios Cooperativos e Dança
Espontânea me fazem crer que as relações humanas podem ser vitalizadas, aproxi-
mando os homens e favorecendo a transformação da sociedade em que vivem.
Movimento é vida, vida é relacionamento, relacionamento em ação. Cada um de
nós é semelhante a todos os seres humanos, onde quer que eles vivam. Nós somos
o mundo e o mundo somos nós, portanto, temos uma tremenda responsabilidade.
Buscando a criança que há em cada um de nós e inspirando-nos em sua forma de
explorar e aprender de si e do mundo, através do processo de tentativa e erro,
vivenciamos o processo de aprendizado sensoriomotor.

relações humanas
podem ser vitalizadas,
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