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❖ Por que dançar?

Durante a vida, nosso corpo toma nota, registra e guarda cada uma de nossas
experiências. Apenas ele conhece todos os sentimentos e emoções que nos
atravessam, que atravessam cada uma de nossas células. Nosso corpo sabe até
aquilo que nós mesmos não sabemos.
A partir da dança intuitiva, onde não há um modelo pré estabelecido de movimento
a ser seguido, podemos experimentar novos padrões de conexão, interação e
resolução de conflitos internos e com o mundo.
Quando dançamos esses sentires e esses pensamentos, damos corpo a eles e isso
é um modo poderoso de ampliar a nossa conexão conosco mesmos, nos abre a
porta da exploração de um universo infinito de possibilidades que não seriam
incluídas apenas a partir da lógica e da racionalização, dos processos cognitivos.
A única certeza que temos ao caminhar nesta vida é a qualidade impermanente de
tudo. Porém, modificar certos aspectos em nossa “pessoalidade” ou até mesmo
apenas identificá-los, trazê-los à tona e reconhecê-los pode ser mais difícil do que
parece.
Muitas vezes, sabemos o que acontece, temos toda a informação de como resolver
cada situação, porém precisamos que tudo isso tome vida através de nosso corpo
para realizar as mudanças necessárias e seguir de forma saudável na vida. A dança
nos apoia a realizar as transições e inquietações internas necessárias para a
geração de recursos para a adaptação às constantes mudanças externas.
Os seres humanos nascem para se mover. Através do movimento, prosperamos –
fisicamente, emocionalmente, mental e espiritualmente. A arte de mover é infinita. E
a arte de mover, inclui pausar.
Várias pesquisas mostram que pessoas que dançam crescem mais flexíveis, mais
confiantes, mais íntimas de si mesmas, mais ágeis diante das mudanças e mais
resilientes.



Os seres humanos dançam porque é benéfico em todos os níveis: físico, emocional,
mental e espiritual.
Além disso, ao nos movermos juntos geramos uma conexão tal, capaz de apoiar e
reforçar os elos comunitários, que nos ajudam dentro e fora das pistas de dança.
Após uma sessão de dança, muitas vezes saímos mais generosos, compassivos e
conectados com nossos aspectos mais íntimos e também com os aspectos
sensíveis de nossos companheiros.
A prática de dança, da forma como propomos é uma prática de meditação, que
desenvolve também a inteligência física, energética e emocional. Também é uma
prática de investigação onde podemos incluir tudo, estímulos mais confortáveis e
menos desconfortáveis. Podemos dançar em dias bons e em dias não tão bons.
Podemos incluir tudo na dança: paixão, hesitação, alegria, tristeza, nascimentos,
mortes, tudo que chegar é possível incluir.
Em nossa dança, não há passos para aprender e nem coreografar. A ideia é justo o
contrário: que nossa dança possa ser o mais intuitiva e espontânea possível.
O convite é vir exatamente como você é e juntar-se a outros fazendo o mesmo, bem
ao seu lado.

❖ O que é a dança contemplativa?

A Dança Contemplativa é um método desenvolvido por Camila de Assis Brasil. É
uma prática de movimento consciente conduzido por música, momentos de silêncio
e comandos de voz. Pode integrar práticas terapêuticas no âmbito das artes
manuais, desenho, pintura e escrita. O mapa de movimento da dança contemplativa
foi desenvolvido tomando por base sua própria trajetória dentro de diversas práticas
de movimento de caráter terapêutico e meditativo e de sua caminhada dentro das
práticas contemplativas.

❖ Quais as bases do método?

O método se baseia em um mapa que integra práticas de silêncio (contemplação do
mundo interno) e de movimento (percepção e ampliação do vocabulário corporal em
relação a si mesmo e ao ambiente externo). Para o ato de meditação, ou pausa, ou
ato silencioso de observação da mente e do mundo interno, são utilizadas as
práticas de base do método Corpo-Vaso para O Silêncio® e o Poder da Pausa®,
oferecidos pela professora de práticas contemplativas Márcia Baja. Já os recursos
de movimento estão baseados principalmente nos 10 recursos essenciais de
movimento e nas 4 dimensões de “embodiment”, oferecidos pela Open Floor
International®.



❖ Na dança contemplativa, tomamos como base alguns acordos coletivos que
trazem contenção ao grupo:

1) Não danço para o outro, danço para mim e com o outro.
2) Nenhuma dança é errada, toda dança é perfeita
3) O que acontece no “chão de dança”, fica no chão de dança.
4) Eu estabeleço e reconheço meus limites, realizo a modulação da minha

dança.
5) Com o corpo em movimento, tento não parar bruscamente.
6) Mesmo sem música, eu sigo a minha dança.

❖ Alguns dos recursos que vamos utilizar:

Para os ciclos de prática do Dançando com o Cotidiano, vamos utilizar alguns
recursos. A ideia de apresentá-los não é para que vocês necessariamente
“aprendam” o referencial teórico, mas para oferecer uma base de investigação e
contemplação durante as suas práticas pessoais.

Recursos Centrais / Principais de movimento:

Os Recursos Centrais do Movimento são o princípio do vocabulário de movimento
que vamos utilizar. Eles são provenientes da base conceitual da Open Floor
International e nos dão uma linguagem simples e universalmente compartilhada de
princípios de movimento.

Eles representam:

• uma maneira de explorar e comunicar nossa experiência de vida nesses corpos
humanos
• uma maneira de obter recursos dentro e fora da pista de dança
• auxílio na construção da capacidade de dançar como dançarinos e como seres
humanos
• uma forma de alargar a nossa janela de presença

Abaixo, os dez recursos essenciais de movimento:

• Grounding (Aterramento)
• Centralizar



• Percepção espacial / Consciência espacial
• Expandir e Contrair
• Liberar
• Aproximar e afastar
• Ativar e assentar
• Dissolver
• Vetorizar
• Pausar

À medida que nos tornamos fluentes nessa linguagem corporal, cultivamos uma
maior sensação de bem-estar, facilidade, atenção plena, inteligência emocional e
uma ressonância espiritual com nós mesmos, os outros e toda a vida.
Independentemente dos nomes que nós vamos utilizar, esses recursos essenciais
são
princípios universais subjacentes encontrados na maioria das práticas de cura
através do movimento. Elas são as maneiras pelas quais nossos corpos nascem
para se mover. Como tal, são naturalmente acessíveis para todas as pessoas.

Neste ciclo específico, utilizaremos 3 recursos: “Grounding”, “Consciência espacial”
e “ativar e assentar”

● Abaixo, uma breve descrição de cada um deles:

Grounding

O grounding ou aterramento é o movimento que acontece em direção à conexão
com a terra, sentindo nosso peso e substância, enraizando-nos – como tocamos o
chão chão, como nos movemos a partir dele e nos relacionamos com ele e como
sentimos a conexão deste chão com nosso corpo. O grounding é uma habilidade
essencial para o cultivo da qualidade de presença. É verter a energia excessiva
para baixo no corpo, com um profundo potencial de nos acalmar quando estamos
desequilibrados ou hiperativados fisicamente, emocionalmente e mentalmente.
Mover-nos em direção ao solo nos traz um senso de segurança na relação com
nossos corpos e com o mundo. Este recurso nos permite realizar a entrega, a
cessão do controle, o descanso em relação ao próprio movimento. Quanto maior
minha capacidade de aterrar, maior é a minha capacidade de fluir.

Percepção espacial



A consciência espacial é a capacidade de saber onde estamos no espaço e como
podemos nos mover com confiança e com segurança em qualquer direção.
Trazemos a partir dos sentidos a atenção à nossa forma e tamanho, em qualquer
postura ou posição, e podemos navegar percebendo direção, proximidade e
distância. Podemos dançar em maior ou menor velocidade, em espaços maiores ou
menores e praticar a confiança no espaço existente para o movimento. Podemos
experimentar diversos níveis de elevação e a possibilidade de não colidir “com os
obstáculos” que surgem no espaço.
Através da prática deste recurso, também podemos investigar onde nós, em nosso
processo de individuação, compreendemos o início e o fim do nosso corpo, onde
nos conectamos com o mundo e com o outro e onde nos "separamos".
Para a intimidade, a investigação da nossa capacidade de estar conscientes do
espaço que existe entre nós, o que sou eu e o que é o outro, o que é meu e o que é
do outro, é essencial para o cultivo de relações mais saudáveis, conosco mesmos e
também com os outros.

Ativar e assentar:

Ativar: Esta é a capacidade de se conectar com um impulso para se mover, permitir
que o movimento reúna a energia e intensidade necessárias para que nossos
sistemas físico, cognitivo e emocional consigam encontrar a chave ignitória do
movimento. Ativar é literalmente excitar e inflamar nós mesmos, para agir por nós
mesmos, em nossa relação com nosso mundo interno e também com o mundo
externo. É de grande valia aprender habilidades específicas sobre nós, de forma
muito individual, podemos nos ativar para atender as demandas necessárias no dia
a dia.

Assentar: Esta é a capacidade de acalmar nossos sistemas físico, cognitivo e
emocional, para estabilizar nossa respiração, diminuir as pulsões e encontrar nosso
chão, nosso centro. Sem essa habilidade, nos perdemos em uma dança violenta e
incessante de respostas hiper estimuladas, que nos machucam e aos outros. Se a
capacidade de assentar as nossas ativações, podemos também nos perder da
qualidade de presença e nos sentir incapazes de descansar em paz no entretempo
de nossos ciclos de movimento e atividades.

Janela de presença:

O conceito de Janela de Presença foi trazido originalmente por Dan Siegel, ainda
com o nome de '' janela de tolerância''. Ele versa sobre nossa capacidade de
responder aos estímulos externos, classificando-os como dentro da janela de
presença (quando damos conta de processar os estímulos sem nos perder de nós



mesmos, da nossa consciência do momento presente, de nosso corpo e
sensações), hiperativação ou hipoativação.

Nosso trabalho aqui, a partir deste conceito, é praticar, através de recursos de
movimento, o reconhecimento das nossas tendências de comportamento, os
gatilhos que em geral nos retiram da nossa janela, assim como o “alargamento”
dessa janela de presença. Isso nos tornará capazes de assentar, digerir, elaborar,
integrar e acolher uma maior diversidade de situações e estímulos que antes não
teríamos recursos para encarar sem sair da nossa regulação emocional.

Abaixo, alguns pontos para identificar em que estado você se encontra ou tende a
reagir, a partir deste conceito:

HIPEREXCITADO / HIPERATIVADO

Alguns sinais de hiperativação, de que estamos tendendo a ir pra “cima” da nossa
janela de presença.

Físico: Os batimentos cardíacos e respiratórios ficam acelerados: nervoso, trêmulo,
trêmulo, difícil ficar parado, quente, adrenalina, sente-se separado do corpo. Perda
de centro, sem aterramento. Tensão, hipervigilância. Precisa correr ou se esconder.

Emocional: Reatividade emocional. Emoções exageradas: ansioso, assustado,
distraído, inundado, defensivo, zangado, irracional, com vergonha, fragmentado,
isolado, sentindo-se pequeno, infantil.

Mental: O sentimento sequestra o pensamento. Pensamento preto e branco,
globalizando sempre/nunca, obsessivo/cíclico, processamento apenas cognitivo,
pensamento rígido e imagens intrusivas. Incapacidade de pensar com clareza.

Espiritual: Perda de significado ou propósito, perdido, sozinho, esquecido, “traído
por Deus” ou desvio espiritual.

Relacional: Buscar outros para contato. Olhando para os outros para obter
permissão. Agradar as pessoas e/ou se isolar: “Eu tenho que fazer isso sozinho.”
Extremamente vulnerável a experiências passadas que se fundem com o presente.

DENTRO DA JANELA DA PRESENÇA

Esta janela representa a forma como vemos a regulação incorporada ao dia a dia.
Aqui, dentro da janela, conseguimos pensar, sentir e nos comunicar. As
experiências são toleradas sem a necessidade de isolamento ou de fuga . Nosso



sistema nervoso não sequestra nossa consciência como resposta a uma ameaça:
lutar, fugir, congelar.
Abaixo, alguns sinais que identificam que estamos na nossa janela de presença.

Físico: As frequências cardíaca e respiratória suportam a atividade atual. Podemos
nos mover ou ficar parados. Na energia e no corpo, as sensações são confortáveis
e toleráveis. A consciência corporal é contínua. Pode se mover, sentir, ouvir música,
ver cores.

Emocional: Estamos orientados para situações e relacionamentos do tempo
presente. Capazes de pensar e sentir ao mesmo tempo. As emoções estão
disponíveis, estáveis   e fluidas. Podemos responder e estamos atentos às reações.

Mental: O córtex pré-frontal está disponível para a resolução criativa de problemas.
Há humor e um senso fluido de identidade. Menor necessidade de defesas. Somos
capazes de ser uma testemunha clara de nós mesmo e dos outros.

Espiritual: Há senso de facilidade, receptividade, aceitação e orientação dentro do
campo mais amplo da consciência.

Relacional: O sistema de engajamento social está ativo. Somos capazes de buscar
brincadeiras e cuidados. Podemos estar sozinhos ou com outras pessoas. Nos
sentimos capazes de sintonizar ativamente, lidar com interrupções e reparos.
Capazes também de expressar, dar e receber em conexão. Nosso sistema está em
um circuito aberto e disponível para novas entradas e aprendizado criativo. Não
sentimos necessidade de controlar os outros ou o ambiente para regular a nós
mesmos.

HIPOATIVADO

Físico: As frequências cardíaca e respiratória diminuem. Ficamos sonolentos,
desligados, imobilizados, frios, rígidos. Nos sentimos separados do corpo,
entorpecidos, desmoronados, caídos, exaustos.

Emocional: Entorpecidos, sem esperança ou indefesos, congelados de medo ou
com vergonha, confusos, distantes, com dificuldade de pensar ou sentir ou
conversar. Nos sentimos sem iniciativa e retraído.

Mental: Dissociados e fantasiosos. Sentimo-nos presos, sem capacidade de pensar,
em branco.

Espiritual: Perdemos a conexão com a energia universal, ou sentimos-nos
desligados de qualquer espiritualidade e do ambiente.



Relacional: Nos percebemos sem envolvimento social, sem busca ou contato com
os outros. Isolados, presos, sozinhos, presos dentro de nós mesmos. Sentimos ser
difícil ou impossível receber cuidados ou apoio de outros.

É isso, meus amores.
Espero que essas informações apoiem vocês na dança e na vida! <3

Seguimos conectadas!

Um beijo grande!

Camila.


