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PREFÁCIL

Prefaciar um livro, seja ele impresso ou virtual é indubitavelmente 
um desafio, e para mim, confesso ser um GRANDE DESAFIO.
Aceitei o convite do talentoso Arthur Ghuma, homem das palavras 
que vão desde suas cartas em versos, contos, crônicas, muitas 
vezes com abordagens românticas, outras vezes com pitadas de 
humor e tantas, tantas vezes impregnadas de reflexões.

O E-book EMOÇÃO, Respiração, Corpo e Alma que tenho a honra 
de prefaciar é um manancial de reflexão que levará o leitor (a) a 
mergulhar profundamente em si mesmo num importante conhecer 
da EMOÇÃO e obviamente o acesso a ela através da memória.

A obra de Arthur Ghuma repassa de modo claro, elucidativo a 
relevância da emoção para a vida de cada ser humano. 
Ele preconiza que o “saber cada emoção, cada sensação que brota 
através do corpo” torna o ser apto a lidar com as próprias situações 
no cotidiano e de seus semelhantes.
O autor enfatiza as características psíquicas ou emocionais 
(positivas, negativas, masculinas e femininas) e nos convida a 
conhecer nossas próprias emoções, saber lidar com elas, assim 
como reconhecê-las nos outros facilitando sobremaneira o 
relacionamento. Ressalta também a diferença primacial entre as 
emoções e os sentimentos.
A obra EMOÇÃO é um convite irrecusável aos que almejam 
conhecimento de si e do outro. Arthur Ghuma conclama-nos à Arte 
e sabiamente propõe exercícios fundamentais para a melhoria da 
relação pessoal do EU para com os outros.

FAÇO UM CONVITE ...Leia EMOÇÃO e tenha muitas emoções!

                          Maria Marlene
                        (Professora e poetisa)  
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O presente E-book versa sobre as emoções e o acesso a elas através 
dos arquivos da memória acionados pela respiração e pela postura 
corporal. O texto se propõe à análise das emoções traçando sua 
correspondência com as diferentes formas de respirar e as posturas 
corporais. O objetivo é consubstanciar o processo dando-lhe cunho 
científico e ilustrar, como cada emoção revela uma forma peculiar de 
respirar, simultânea e diretamente ligada a uma postura ou linguagem 
corporal espontânea.

A nossa relação com as emoções vem de longas datas, ou seja, 
desde que fiz Formação de Ator na EMAC-UFBA. Este convívio cheio 
de experiências pessoais no processo de criação de personagens 
com diversos professores e diretores renomados como José Possi 
Neto, Chico Medeiros, Augusto Boal, Gildásio Leite, Deolindo 
Checutti entre outros, nas vivencias interpretativas de técnicas de 
Stanilasvisk, Grotovisk, Antonin Artaud, e Pina Bauche e um período 
com o Grupo Tato e longo com o Grupo 4º dos Fundos, nos deu 
questionamentos e mais adiante, nos permitiu elaborar uma 
metodologia de “formação de personagens” onde a emoção é uma 
das ferramentas principais em casos de distanciamento ou em cenas 
que começam com grande carga emotiva.

O PORQUÊ DESTE EBOOK
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RAZÃO 
VERSUS 
EMOÇÃO
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Por muito tempo foi negada à emoção a importância que merecem 
no estudo da inteligência humana e a influencia que as mesmas 
causam ao comportamento. 
A Razão não  reina mais solitária, pura e simplesmente, porque a 
sociedade vive hoje da necessidade de fazer frente a avalanche de 
estímulos emocionais, que mudam diante do indivíduo  tão rápido 
quanto a multiplicidade de imagens da internet. 
Esta imposição de fatos e acontecimentos incidem sobre o indivíduo, 
que reage conforme as circunstâncias e o repertório acumulado de 
sensações de toda a sua vida.
O mundo atual não pode ignorar a estreita relação das emoções na 
vida das pessoas. 
Como enfrentar os problemas pessoais que cercam o indivíduo e os 
que aparecem como resultado do atrito entre ele e o outro no jogo 
social que envolve a todos?
A dialética sempre norteou os homens e divide tudo que a cerca, 
em positivo e negativo. Calçado neste princípio, todas as coisas 
passaram por este critério de maneira que se priorizavam algumas 
em detrimento de outras. Talvez por isto, após eleger a racionalidade 
como elemento positivo na compreensão da inteligência humana e 
o ter relegado às emoções  um papel menor, que os estudos da 
psiquê  vêem-se obrigados a considerar relevantes as emoções e 
toda a sua gama de possibilidades na composição da personalidade.
O fato é que sendo a emoção difícil de aferir (não há parâmetros) foi 
considerada como fraqueza, sentimentalismo comum aos povos 
subdesenvolvidos, e causadores do subdesenvolvimento.

RAZÃO VERSUS EMOÇÃO
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Treinaram os cérebros e adaptaram os mesmos para funcionarem 
apenas no aspecto racional, dentro da lógica, onde a sociedade 
elaborou regras, capazes até então de conter os impulsos 
emocionais que brotam do indivíduo 
As emoções não poderiam correr à solta, longe do controle da razão.
Mediante esses truques civilizatórios, a sociedade pôs “a ferros” a 
liberdade contida no hemisfério cerebral direito. 
O amor, o sentimentalismo passaram a ser visto como banalidades, 
uma atitude menor, descomprometida com o avanço científico, com 
o engajamento político ou com as normas de civilidade.

Terrível e dramático este eterno problema da humanidade. Tudo tem 
e deve passar pelo crivo do julgamento conceitual. A lógica 
como instrumento aferidor e aí, o conhecimento matemático, e ou 
a capacidade de “ler e escrever” são tão importantes, que qualquer 
manifestação fora deste contexto é considerada agitação ou 
perturbação da mente.
Entretanto, apesar de racionalmente afastar a emoção do convívio 
das pessoas, ela está onde estiver o indivíduo,  permeando sua vida 
como um espírito a lhes mover. 
De fato, a emoção é uma agitação da mente, dela se tem as bases 
do pensamento e é o espírito que move o indivíduo.

Se a Inteligência Emocional não é uma ciência, ao menos é uma 
forma racional de se estudar e entender a característica psíquica 
com acentuado teor emocional. 
Sendo uma vertente no estudo do comportamento humano voltado 
para o aspecto sentimental, conta entre as suas aptidões com a 
capacidade de lidar com as frustrações; a capacidade de lidar com 
os sentimentos e entendê-los; a capacidade de lidar com os 
sentimentos do outro; a capacidade de responder adequadamente 
aos estímulos recebidos tanto internamente quanto externamente.
No indivíduo estas aptidões pertencem ao seu universo emocional 
e são administradas por uma consciência que vai além da lógica. 

RAZÃO VERSUS EMOÇÃO



Esta consciência tem em seus domínios os elementos de definição 
no estudo das características psíquicas e são os parâmetros pelos 
quais se pode medir a Inteligência Emocional.

RAZÃO VERSUS EMOÇÃO
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O QUE INDUZ O INDIVÍDUO A BUSCAR O 
CONHECIMENTO DAS PRÓPRIAS EMOÇÕES?

QUE É O  CONHECIMENTO 
DE SI PRÓPRIO? 

Saber cada emoção, cada sensação que brota através do corpo. Isto 
o torna capaz de lidar com as frustrações do aqui e agora e, a busca 
da felicidade desejada não fica tão distante.

O CORPO este que é tão injustamente desprezado pelas religiões é 
a sede da ALMA,  nele estão arquivadas todas as EMOÇÕES que são 
manifestações do espírito. 
Mas, não basta somente conhecer as próprias emoções, é preciso 
também lidar com os sentimentos, administrá-los e entende-los. Nisto 
reside também o entendimento das emoções do outro, e  também o 
reconhecimento delas.
Conhecer as próprias emoções é conhecer-se através do corpo, pelas 
atitudes corporais e pela configuração respiratória.  Os pensamentos, 
se perturbadores ou não, estão diretamente relacionados às emoções 
e conseqüentemente a respiração e a atitude corporal, o que  permite 
uma tomada de posição afastada do foco emocional. 
Esta independência remete à condição de operar a autonomia de si 
mesmo e, a nível emocional liberta o indivíduo da escravidão de ser 
marionete dos fatos, pessoas ou circunstancias,
O trabalho consiste em desenvolver através de exercícios que busquem 
expressar a dimensão positiva das características psíquicas ou 
emocionais que devem ser trabalhadas, e são masculinas e femininas 
e referem-se  à:
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“E aqui está a sabedoria 
do viver bem, ou o saber se relacionar 

com as outras pessoas”



MASCULINAS – (Positivas): coragem;capacidade de decisão; 
caráter direto; firmeza; magnanimidade; sinceridade; 
generosidade.

FEMININAS – (Positivas): compaixão; modéstia; suavidade; 
prudência; economia; paciência; sensibilidade.

MASCULINAS – (Negativas): dureza de coração; cinismo; 
grosseria; impetuosidade; prodigalidade; impaciência; 
primitivismo.

FEMININAS – (Negativas): timidez; falta de confiança em si; 
insinceridade/dissimulação; inconstância; inclinação a devaneios; 
retraimento; mesquinharia.

QUE É O  CONHECIMENTO DE SI PRÓPRIO? 
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1. – qualidade importante nos domínios 
da Inteligência Emocional. Vai da percepção das próprios sensações 
e a identificação das mesmos, no exato momento que ocorrem a 
compreensão e avaliação dos pensamentos. 
Possibilita o retardamento das decisões, para fora do calor dos fatos, 
projeta-se para a reflexão externa e determina a ação a ser tomada.

2 .  – o conhecer das próprias limitações e 
das emoções que perpassam o íntimo, qualifica o indivíduo ao 
gerenciamento das próprias emoções e da sua vida em particular, 
quanto ao relacionar-se com o outro. Este conhecimento estimula 
ao indivíduo na construção de uma personalidade agradável, 
simpática, positiva.

– como conhecer os próprios limites, A identificação 
dos aspectos positivos da própria personalidade pode ser estimulado, 
agrupados e dirigidos de maneira a tornar os sentimentos em 
colaboradores. As emoções podem ser trabalhadas a favor do 
indivíduo, impulsionando para frente e para cima.

4. – no conhecimento das emoções está 
implícito o reconhecimento da atitude corporal que acompanha o 
sentimento e a respiração correspondente. No primeiro instante 
observa-se a si próprio, mas, logo em seguida passa-se a observar 
no outro , e identificar as emoções exatamente como se faz a leitura 
do corpo, que possui uma linguagem própria.

5. – a linguagem corporal é tão precisa que, 
mesmo quando o sentimento é negado verbalmente, ela exibe 
através da respiração e de atitudes corporais a verdadeira emoção 
do indivíduo. Isto equivale dizer que “ninguém consegue esconder 
que está escondendo”.

CONHECER AS PRÓPRIAS EMOÇÕES 

SABER LIDAR COM AS EMOÇÕES

3. AUTOMOTIVAÇÃO 

RECONHECER EMOÇÕES NO OUTRO 

LIDAR COM RELACIONAMENTOS 

QUE É O  CONHECIMENTO DE SI PRÓPRIO? 
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O processo de co-criação  no L'Atelier  exigiu do espectador uma 
atitude mística, transgressora, que gerou sem dúvida em outra 
atitude mística,  a libertação do corpo. 
E aí, no CORPO, a transcendência que a alma exibe, se revelou.  
É sobre ele que se dorme, se vela, se luta, se é vencido, que se 
procura o próprio lugar, que se descobre felicidades inauditas e ou 
quedas fabulosas, que se ama, entre outras coisas. 

A dança funcionou como rito do corpo ante o belo, manifestando na 
alma, um ato litúrgico de destruição do Ego, de esfacelamento do 
ser.  Expressou contradições fundamentais, entre o sujeito e o  seu 
mundo exterior, entre o imaginário e o real, entre o absoluto e o 
contingente, entre o poético e o prosaico.  
A dança é uma das manifestações humanas, mais próxima de Deus, 
e, portanto livre, porque é a única arte que só acontece com e na 
presença do artista.   

Já a música  assumiu o papel  embriagador que levou ao êxtase, 
que fez derramar dons proféticos e libertários, fazendo do delírio o 
elemento propulsor do desejo criativo, essa chama, essa fleuma que 
orienta sempre o indivíduo para o vôo, quando na insatisfação  com 
os padrões engendrados.

O espectador ao alcançar vôos libertadores no espaço cênico pôde 
lançar luz sobre si mesmo, sobre a sua própria vida. O processo foi 
uma ação capaz de instaurar um regime de forças, a partir do 
qual, houve uma identificação entre o sonho e a vida, o que lhe 
permitiu a atuação direta da primeira sobre a segunda. 

UMA VIAGEM SENSORIAL 
COM O ESPECTADOR.
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Os exercícios propostos pelo L’Atelier no seio da maturação das 
emoções, funcionou como um processo de gênese e nascimento 
de um ser,  nascido das próprias costelas do espectador, pelas 
alterações que sofreu em sua estrutura, e em sua forma de  se 
reconhecer nas próprias emoções vivenciadas. 

Assim, este momento que chamamos aqui de “voar” assumiu uma 
dimensão sagrada, o lugar em que a liberdade tornou-se potente, 
vital, detentora de uma força viva. O sagrado não como o lugar de 
um encontro com o mundo teatral. 
O caráter sagrado do ato libertador, instaurado na sua origem, no 
espaço teatral, pôde, através de um gesto de aceitação, abrir portas 
no espaço real.
O ator/dançarino, perfila  aí, neste universo cênico, como  sacerdote 
que faz do momento, um tempo mágico, sagrado, de celebração 
absoluta. 

Ao espectador coube, se afirmar como livre, num equivalente ao 
que seria um 'trabalho' de parto ou de agonia, quer dizer: uma 
abertura, uma ruptura, um processo doloroso que ofereceu alguma 
coisa à VIDA e, nesse Vôo  mesmo, inventa alguma coisa nova, 
absolutamente nova, dá algo à alma, mesmo que seja a luz de uma 
crueldade no trabalho sensível  com as emoções e com as relações, 
entre as formas, de ser  e estar.

UMA VIAGEM SENSORIAL. 
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ATRAÇÃO / REPULSÃO 
E A INDIFERENÇA.
Os sentimentos não são emoções, mas influem diretamente nas 
mesmas. Eles são ATRAÇÃO / REPULSÃO e a INDIFERENCA. 

A diferença fundamental entre as emoções e os sentimentos é que 
estes se dirigem a percepção de tudo que esta fora do indivíduo, 
aquilo que pode estimular o corpo. É uma capacidade sensitiva que 
cria afetos e desenvolve a inteligência através da interação 
com outras pessoas.  
Os sentimentos criam o ser, a personalidade.

Já a Emoção e totalmente voltada para o abstrato, e não deriva 
necessariamente de um estimulo físico, embora possa participar do 
processo. E a representação mais básica que conhecemos de um 
estado inteligente não consciente -- Nesses estados emocionais, o 
ritmo respiratório e ajustado inconscientemente. 
Cada estado emocional possui um ritmo respiratório característico. 

A Emoção esta ligada a memória e através dela recebe estímulos 
dos sentimentos. Seus desejos, necessidades, experiências reais 
ou fantasias. Em cada um de nossos atos tendências amorosas e 
agressivas se mesclam em variáveis quantidades. Nossas criações 
refletem nosso mundo interno e ele é dividido entre situações de 
equilíbrio e desequilíbrio. Amor e ódio.
 
Situações de equilíbrio e satisfação de nossas necessidades 
desperta a lembrança daquilo que se liga predominantemente à 
libido.  A sensação correspondente é o prazer.
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SENTIMENTO DE ATRAÇÃO como tudo que se liga a um afeto é 
mais facilmente armazenado na memória. 
O SENTIMENTO DE REPULSÃO uma situação oposta de privação 
e agressão geram emoções que  mobilizam fantasias de morte e 
aniquilamento e toda a angústia que as acompanha. Estes são os 
sentimentos gêmeos, registros de ambas as situações em nossas 
mentes, alguns conscientes outros não. 
Tudo o que acontece externamente tem o poder de mobilizar nossos 
conteúdos internos, por semelhança. 
Da mesma forma, esses conteúdos mobilizados tendem a produzir 
ações correspondentes sobre o meio. Isso corresponde mais ou 
menos aquilo que percebemos intuitivamente como: 

O SENTIMENTO DE INDIFERENÇA é a situação em que nenhuma 
emoção vem à tona, ou seja o acontecimento não causa repulsa nem 
atração, não desperta lembranças de prazer ou de dor. 
As experiências de satisfação e frustração criam as fantasias que 
armazenamos para construir nossa estrutura mental,  e que se 
constitui nesta dualidade, os sentimentos gêmeos. 
Agimos de acordo com o princípio de realidade, a ele agregamos as 
nossas fantasias. Na mente humana existe todo um mundo novo: 
as fantasias, que  se valem da memória, de fatos e emoções e  se 
associam às necessidades. Podemos então alucinar ou ter devaneio 
sobre o que desejamos ou tememos
As fantasias amorosas são o motor de toda atitude construtiva e de 
todo equilíbrio que experimentamos porque se ligam à vivências 
de satisfação e se acompanham da sensação de bem estar, Está  
associada a cuidados recebidos e atendimento das necessidades 
físicas e emocionais na mais tenra infância, sem tensão e com 
segurança. 

“O que é bom chama o que é bom 
e inverso é verdadeiro”

ATRAÇÃO / REPULSÃO E A INDIFERENÇA.
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Já quando sentimos frio, fome ou desconforto e ninguém vem em 
nosso socorro, a angústia pela vida nos invade. Somos então 
agressivos, gritando para que nos atendam. 
Com o predomínio de registros desfavoráveis, haverá mais angústia 
e mais agressividade em nossas tendências. 
Projetaremos isso no mundo e nos relacionaremos com ele a 
partir deste ponto de vista.

Um excesso de sensações de insatisfação e desprazer produzirá 
uma tensão mental perigosa, uma ameaça de ruptura e a sensação 
de voracidade. 
Estas tendências  se manifestarão em nós durante toda a vida, 
ATRAÇÃO E REPULSÃO, tendências amorosas e ou destrutivas. 
Estas experiências são as responsáveis pela insanidade em nossos 
atos e pensamentos, um mundo que pode ser considerado louco 
sob alguns aspectos. 

ATRAÇÃO / REPULSÃO E A INDIFERENÇA.
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É emoção o combustível da arte?
O problema é aquele no qual o ser humano se sente envolvido na 
forma de resistência, dificuldade, tormento, insatisfação, frustração, 
falha. Uma intenção efetiva de vencer os obstáculos, melhorar e 
transformar a situação do fato em questão. 
Manifestando-se a necessidade de uma troca, surge tensão.  Na 
origem do problema há sempre um estado de tensão e troca. 

Muitos pensam ser a criatividade um dom que toca determinadas 
pessoas em especial, como cientistas, escritores e artistas.                                                              
Criar é inerente à própria condição humana e, portanto, passível de 
ser explorado e exercitado com práticas que permitem a realização 
desse potencial em cada indivíduo.
Desenvolver a criatividade é de início, mergulhar na problematização. 

Além desta percepção, é preciso de algo mais para que se inicie o 
processo de problematização. 
É necessário que haja direção para uma conduta intelectual, ética 
e espiritual mais integrada e transformadora, capaz de modificar 
a realidade e o mundo que nos cerca. 

É A EMOÇÃO
O COMBUSTÍVEL 
DA ARTE?

”Pensar o problema.”   
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O ritual é instalado. A poesia além de leitura  passa a ser lugar de 
olhar, lugar de tocar, de cheirar, de sentir. ter sentimentos e está 
totalmente envolto nos lençóis da emoção.- que também se revela
 mesmo que o poeta se faça de personagem ou coisa parecida.
A poesia  não se furta a abraçar os quereres da alma, antes, 
torna-se a própria alma do poeta.

A corporeidade da poesia  no entanto, não restringe-se somente ao 
fazer poético, mas na sua relação com o leitor. O verbo surge 
não mais pela compreensão do trabalho de leitura, mas, pela 
busca de  inseri-lo em uma representação que se (des)organiza 
em imagens onde objetos, gritos, silêncios e ritmos originam a 
linguagem física para atingir o  leitor/espectador pelos sentidos. 
Provoca rupturas, seja por íntima proximidade ou por inclusão de 
um no outro em uma cerimônia comunal e comungante.

O corpo e a alma são estimulados a dar conta desse ideário de 
rompimento da barreira entre arte e a vida. Tal ruptura é requerida 
não apenas como um conceito, mas como experiência a ser 
concretizada no fazer. A poesia perde o pudor e a nudez física e 
emocional se equiparam na exposição da alma, intérprete que se 
oferece exacerbadamente ao desnudar-se. 
 A poesia entre outras artes, ganha o privilégio da “ritualidade”: é 
um ato coletivo, o leitor/espectador tem a possibilidade de participar, 
do espetáculo, uma espécie de ritual coletivo, de sistema de signos. 
A cumplicidade explicitada no ritual poético não se dá somente 
pela palavra, pelo texto. A palavra se faz carne, sem que a pena e 
voz do poeta ou com ela se apresente como um amontoado de 
palavras sem que se perca “sua unidade integral, emocional e 
lógica”
Este apêndice se tornou oportuno em nome da ARTE. 
Não destacarei os motivos que me levaram a esta carta, pois, sem 
moralismo, fico chateado, pasmo, e envergonhado.

É A EMOÇÃOO COMBUSTÍVEL DA ARTE?



Realço e destaco sim aos belos textos que leio todos os dias e me 
delicio com eles, não importando a procedência, o estilo ou coisa 
semelhante. Os pensares submersos em versos, as emoções 
distribuídas às mãos cheias e a Arte de compor, de brincar com as 
palavras e letras para repassar uma sensação, um sentimento uma 
paixão. E é isto que torna belos os poemas e o fazer poético.

Como não me denomino poeta, porque não o sou, aprecio os que 
dizem e o são. E em nome destes e das maravilhas que brotam 
das suas verve, peço que não fujam ao ético, embora questione 
exigências estéticas. 
Ético, no sentido de respeito ao fazer poético de qualquer um, da 
liberdade de escrever o que quiser e desejar... 
Ética, não como mérito, mas como condição “sine qua non”, como 
obvio entre pessoas adultas e que lidam com a Arte. 
Pessoas sensíveis e inteligentes. 
A beleza dos textos que leio constantemente não pode sucumbir 
ao frenesi ordinário.
Emoções humanas... Aonde se vai, lá estão elas. 
Sentimentos realçados pelo poetar, fervescentes e denunciadores, 
de pré-conceitos, de bloqueios, de auto-castrações e de limites... 
Também, onde quer que se vá, lá estarão eles.
Cabe-nos como amantes da arte, fazer de tudo isto ARTE, e não 
desastres, transformar, sublimar o conteúdo iluminando-o com a 
nossa destreza, nossa habilidade em transformar em beleza a dor 
e a indignação.
POETAS conclamo-os a Arte novamente, à poesia, ao versejar, à 
beleza, e isto está implícito no que dizes aos leitores, todos nós. 

EMOÇÃO Respiração corpo e alma 3

É A EMOÇÃOO COMBUSTÍVEL DA ARTE?
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A Alma é justo o que não vemos em nós, como se estivéssemos 
de costa para nós mesmo. No entanto, pudéssemos ver as várias 
fisionomias que fazemos no convívio com o outro, dia a dia, e 
perceberíamos o quanto de nossa alma, ou toda ela é visível 
através do corpo.

Todo o nosso repertório facial e físico exibido diante dos fatos e 
circunstancias. Toda nossa reação aos estímulos da convivência 
social, aquilo que aprovamos, ou não, são filtrados pelos nossos 
sentimentos – atração; rejeição (gêmeos) e indiferença. 
Baseados nestes sentimentos nos emocionamos, e junto altera-se 
nossa respiração e a postura corporal, juntos, exatos, no mesmo 
instante. Da mesma forma, mente corpo e alma (também gêmeos) 
interagem de imediato e instantaneamente.

A alma exulta-se no corpo e é visível a todos. 
A respiração se alterna diante das circunstancias e fatos (são as 
emoções em seu reboliço), e isto altera a postura física de imediato, 
o que faz alterar também o raciocínio.
Às vezes nos condenamos naquilo que aprovamos, ou naquilo 
que escolhemos, as bolhas nas quais entramos e que adiante nos 
exigirá novas escolhas ou aprovações.

Partindo da premissa que a alma está no próprio corpo, ou o que 
ele aparenta, temos a poesia, como elemento intrínseco da alma, 
talvez por ser  feita da mesma substância, ou mais exatamente, 
como um jeito muito especial de mostrar a alma.
O poeta exibe sua alma nos versos, tanto quanto o corpo reage 
aos estímulos e revela a alma. No corpo puro e simples, a alma  
saí à revelia do indivíduo, na poesia, embora sendo um produto 
elaborado - passa evidentemente pelo  crivo dos  sentimentos.

 A POÉTICA DO CORPO
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L’ATELIER 
A OFICINA 
DE EMOÇÕES

Coloca o Teatro no processo de descoberta do indivíduo, no que 
tange ao conhecimento das emoções e a aplicação destas para 
abrir possibilidades na dimensão social.
Sabemos que a respiração acompanha na sua forma e ritmo 
correspondentes as emoções que vivenciamos. Dizemos até que 
sentimento aliado à respiração influi em nossos atos.

Trabalhamos a Arte Cênica como propiciador de técnicas e 
conhecimentos emocionais e temos como elementos essenciais a 
participação e a crítica para a transformação no indivíduo dos mais 
diversos mecanismos enraizados. 
O teatro é aqui colocado como um dos instrumentos mais imediatos 
para estimular todo o universo de potencialidades do indivíduo.

Exercícios dramáticos: 
Jogos de comunicação; Exercício de desinibição e improvisação; 
Experiência sócio motoras; Exercícios para o reconhecimento
Respiração - Corpo - Emoção são temas do processo de trabalho 
da oficina, que podem ser explorados na comunicação afetiva, na 
participação em grupo e na liderança e dizem respeito as habilidades 
interpessoais e intrapessoais. 
É a arte contribuindo para o desenvolvimento pessoal do indivíduo.
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A oficina é programada de modo a passar o conceito da 
importância do conhecimento das emoções e a sua relação com o 
ambiente interno e externo do indivíduo, e voltada para a 
contextualização. 
Prepara também o participante na construção da relação social com 
o mundo, motivando-o a trabalhar em grupo e juntos num universo 
desenvolvido e voltado para o crescimento interior. 
Os envolvidos devem entender o pressuposto básico de que todos 
são criativos e que a Arte ocorre a todo momento e colabora para a 
edificação pessoal, contribui sensivelmente na compreensão do 
universo que o cerca.
A Oficina de EMOÇÕES propõe através das Artes Cênicas, a 
instrumentalização dos participantes no manuseio das emoções, 
para o fomento de trabalhos de Arte e Cultura e privilegia três fases.
SENSIBILIZAÇÃO estimula a descoberta pessoal no âmbito das 
emoções.
ELABORAÇÃO propicia os meios para que aconteçam as diversas 
descobertas e conquistas emocionais, artísticas e culturais.
CONTEXTUALIZAÇÃO estimula o aparecimento de valores 
individuais e coletivos na diversidade de registros emocionais  para 
que os participantes organizem a partir de uma postura crítica, suas 
próprias concepções sobre o mundo que o cerca e as emoções a 
elas correspondentes.

A CRIATIVIDADE 
E A ARTE
NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO  EMOCIONAL.
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MEDO:
Respire de uma vez pelo nariz, bruscamente como em um susto. 
Deixe que o ar volte também pelo nariz, mas de forma mais lenta, 
somente um pouco. 
Respire novamente como na vez anterior.
OBSERVE-SE.
Repita o exercício por um período de 7 a 14 minutos.
Experimente lembrar-se de um momento terrível em sua vida em 
que foi grande o medo. 
QUE QUER O TEU CORPO?
SEJA HONESTO CONSIGO MESMO.
OBSERVE-SE

ALEGRIA:
Respire rápido, não tão rápido que te faça cansar, sempre 
inspirando pelo nariz e expirando pela boca. 
Lembre-se de momentos felizes.
SEJA HONESTO CONSIGO MESMO.
Repita o exercício por um período de 7 a 14 minutos. 
OBSERVE-SE.

O MUNDO 
MARAVILHOSO
DE MARTA
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RAIVA:
Inspire e expire pelo nariz em rápidos períodos, como se fosse 
encher a caixa torácica.
O que te deixa raivoso? 
Lembre-se de algo que o enfureceu ou te enfurece.
Repita o exercício por um período de 7 a 14 minutos.
QUE QUER O TEU CORPO?
SEJA HONESTO CONSIGO MESMO.OBSERVE-SE.

TRISTEZA:
Inspire pelo nariz em pequenos goles, como um soluço. 
Uma respirada só em pequenos pedaços. Solte, expire  pelo boca, 
de uma só vez como um pequeno suspiro.
Busque enquanto isso se lembrar de algum momento muito triste 
da sua vida.
Repita o exercício por um período de 7 a 14 minutos.
QUE QUER O TEU CORPO?
SEJA HONESTO CONSIGO MESMO. OBSERVE-SE.

AMOR:

Inspire lentamente, conservando o ar respirado até que sinta certa 
falta de alento, sem prolongar a retenção para não provocar tensão 
muscular. Logo esvazie lentamente os pulmões, mantenha-os sem 
ar por alguns instantes recomeçando imediatamente.. 
Dê um ritmo regular à respiração. Conserve, logo que encontre. 
Conte os segundos durante os tempos respiratórios.
Repita o exercício por um período de 7 a 14 minutos.
SEJA HONESTO CONSIGO MESMO.
QUE QUER O TEU CORPO? OBSERVE-SE.

O MUNDO DE MARTA
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EM RELAÇÃO A VOCÊ MESMO?
AOS OUTROS?
Às ATITUDES ADOTADAS?
Em relação aos valores que tem influência sobre seu estilo de vida?

SEUS VALORES SÃO...
Viver em paz? Harmonia?
Solidariedade? Respeito?
Êxito , Sentido da Vida?
Felicidade? Prazer? Amor?
Ser? Ter coisas?
Aprendizagem constante?
Ter sossego? Dignidade?
Conformidade? Obediência?

QUAL É O SEU ESTILO?
Parte para uma ação imediata?
Deixa pra depois?
Espera pelo grupo, pela sociedade?
Pelo governo, por um chefe?
Culpa a si mesmo? Mas não age?
Culpa sempre o OUTRO?
O que a vida quiser, tiver que ser, será?
Reflete, escolhe, age?

O QUE VOCÊ 
SENTE?



CONTINUE SENDO HONESTO CONSIGO MESMO.
Se deres respostas honestas a si mesmo, certamente estarás 
mais perto do conhecer-se.

COMO VOCÊ LIDA 
COM OS OBSTÁCULOS?

Fica mal humorado com todos?
Sente-se incompetente?
Desiste?  Perde o entusiasmo?
Sente-se cansado, amargurado?
Para ou segue em frente?
Sente-se agredido?  Desafiado?
Estimulado? Luta?
Busca auxílio, alternativas?
Pede desculpas do que?
Revê os componentes da situação, estratégias?

SEJA HONESTO CONSIGO MESMO.
Observe-se.
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O QUE VOCÊ SENTE?



QUE QUER 
O TEU 
CORPO?
RESPIRAÇÃO e EMOÇÃO
O valor moral das emoções em nosso dia-a-dia, gera efeitos em 
nosso organismo físico e psíquico.
Assim como em nosso corpo se encontram os sólidos, os líquidos 
e os gases, interpenetrando-se uns aos outros, assim também 
estão as diferentes Emoções dentro de nós.                                                                                                        

Ritmo Respiratório e Emoção
Se deixe levar pelo gesto que a respiração pedir.
Toda emoção exige do corpo que a detém, uma postura que lhe 
corresponda, instintiva e espontânea, ao mesmo tempo em que a 
respiração altera o seu ritmo.  Para cada emoção observe seu 
ritmo respiratório e qual a postura gestual mais espontânea a ser 
liberada.

O QUE QUER O CORPO? 
Deixe-o falar. Observe-se. 
Experimente, uma de cada vez, as emoções relacionadas. 
Observe. Repita-as durante um período de 14 a 21 minutos. 
Não pule a experimentação enquanto não estiver senhor dos fatos, 
por isso repita sempre e observe. Busque o ritmo adequado para 
cada uma dessas emoções. 
Observe suas próprias reações físico-emocionais.
Descubra as posturas. 
Observe-se.
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O convívio social é uma aterradora fonte de variadas emoções. Por 
um lado, oferece um turbilhão de oportunidades emocionais para 
edificação da personalidade, por outro lado, funciona como pressão 
insustentável que impele ao pânico.
O conhecimento das emoções está diretamente ligado ao conhecer
da respiração. 

A forma de respirar é proporcional a emoção sentida e vice-versa. 
A respiração condiciona  a distribuição do sangue no corpo e sua 
oxigenação. Ora , este mecanismo que envolve a respiração e a
emoção sofre a influencia direta da memória. A atitude corporal é 
apenas reflexo imediato, conseqüente da emoção sentida e da 
respiração correspondente.

Conhecer as reações do corpo frente as emoções e diante das 
diversas formas que respiramos que é a base da atividade da mente, 
é um empoderamento do indivíduo, um auto reconhecimento que 
cria para este novas possibilidades e promove modificações. 
Tomando como base a influência mútua entre a respiração, a postura 
corporal e a emoção pode-se  sugerir que não apenas a experiência 
dos estados emocionais determina a condição da respiração e da 
expressão física, mas que também tais estados emocionais podem 
ser criados ou modificados se voluntariamente trabalharmos com 
seu padrão de respiração e postura corporal.
O que aqui dizemos é que a emoção afeta diretamente a nossa 
maneira de respirar, e também, diretamente a expressão física que 
adotamos espontaneamente e que o processo inverso, ou seja, a 
partir de uma postura corporal e uma determinada respiração 
acionados pelos arquivos da memória é possível encontrar a 
emoção desejada.

RESPIRAÇÃO 
CORPO E ALMA



A idéia de que a emoção depende do pensamento não é nova. 
Se for acompanhada de um registro afetivo, uma vivência estará 
investida de energia psíquica latente.
A sensação que chamamos de Emoção é totalmente voltada para o 
abstrato, e não deriva necessariamente de um estimulo físico, embora 
possa participar do processo. Está ligada à memória e através dela 
percebe-se o que é interno.
A emoção funciona como um sentido, ela é a forma de percepção e 
registro sensorial da energia psíquica, quer provenha de fonte interna 
ou externa. A diferença fundamental entre a emoção e os sentimentos
conhecidos é que estes se dirigem à percepção de tudo que está fora 
de nós, aquilo que pode estimular nosso corpo. 
Esses cinco sensações conhecidas como emoções, dependem de 
estímulos físicos como o toque, o cheiro, a cor, a forma, a luz, o sabor.        
Quando chegam ao cérebro despertam sempre uma sensação objetiva. 
Todos os demais sentidos presentes na experiência serão da mesma 
forma registrada – os estímulos encontram na memória uma cena ou 
situação a qual se associam, e a sensação daquele instante vem para 
a consciência.
A subjetividade pressupõe a propriedade de sentir algo como um afeto, 
sentido superior só encontrado em grandes proporções no homem, 
transformando-se na forma de energia psíquica característica da 
espécie. 
Quando algo se liga a este tipo de energia, tem maior poder de fixação 
na memória  Esta vivência aparentemente múltipla nos diz claramente 
que as emoções devem ser interpretadas como um estado mental 
sofisticado, resultante da integração entre processos fisiológicos e 
cognitivos. Devem ser entendidas como um processo integrado: diante 
de um estímulo, o indivíduo faz associações cognitivas e julgamentos 
racionais. Esse conjunto definirá o afloramento de um sentimento. 
As emoções estão interligadas à memória emotiva e a linguagem 
comportamental. Quer dizer que a associação de dois desses elementos 
permite a presença do terceiro. 
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RESPIRAÇÃO CORPO E ALMA
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Como que simultaneamente os três elementos são perpassados 
pela respiração. Ao processar as percepções originárias de todos 
os sentidos, a mente registra sensações e transforma em energia 
psíquica. 
Cada estado emocional possui um ritmo respiratório próprio. que é 
ajustado inconscientemente. Características da personalidade 
humana manifestam-se também com a respiração. Toda a tensão 
emocional é materializada, no plano físico, com uma contração 
muscular. Estados duradouros de tensão emocional refletem-se em 
estados duradouros de contração muscular. 
Reich denominou este fenômeno de “couraça do caráter”. Quanto 
maior a tensão emocional, maior a couraça do caráter e mais 
superficial será a respiração.
Uma chave fundamental é: 
Os estados emocionais afetam a respiração e conseqüentemente 
a postura corporal e o contrário também é verdadeiro. 
Uma das maneiras de administrar as emoções é a utilização de 
técnicas respiratórias junto com posturas corporais compatíveis. 
Ora, se as emoções se processam a nível inconsciente e provocam 
uma respiração determinada e uma reação corporal imediata 
(gestos, expressões faciais, movimentos corporais que portam um 
texto subentendido), a respiração consciente em determinado ritmo, 
acompanhada intencionalmente de posturas corporais compatíveis 
leva a estados emocionais e mentais, uma vez que a respiração 
afeta não só as emoções, mas também os estados mentais.

O fluxo do pensamento é determinado pelo fluxo respiratório. Há 
um aumento energético e as emoções tornam-se facilmente 
administráveis. Podemos controlar o surgimento das emoções ou 
interferir na duração delas. 
Isto é possível porque temos um padrão respiratório para cada 
emoção. Ter consciência corporal e respiratória nos dá a capacidade 
de alterar as nossas emoções em poucos minutos.

RESPIRAÇÃO CORPO E ALMA
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