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   SISTEMA  
              MOVIMENTO INTEGRADO 

 
É uma visão do corpo que busca compreender a estrutura 
física e emocional, utilizando-se de um repertório próprio de 
combinações de movimentos. Se propõe a ir além do treino 
físico, acessando uma consciência maior entre corpo, 
sensações e sentidos.  
Uma prática de organização corporal que pode ser aplicado 
às diversas técnicas para facilitar o acesso à consciência do 
corpo e suas funções, ampliar a mobilidade e a qualidade do 
gesto e despertar um estado sensível na busca da 
integração corpo-mente-espírito. 
A utilização de materiais de apoio aplicados à prática, 
potencializa as ações de estabilização, mobilidade, 
flexibilidade e tônus, colaborando na organização e 
equilíbrio do sistema muscular e esquelético.  
A percepção dos sentidos, adequação de tônus muscular, 
além das questões expressivas associadas ao movimento, 
permitem ao aluno a descoberta do seu corpo como um 
instrumento sensível de comunicação. 

 
PILATES APARELHOs, a partir da abordagem do Sistema 
Movimento Integrado 
 

O método busca uma integração corpo, mente e espírito, 
através de exercícios pensados e sistematizados, tendo 
como fundamentos a combinação de seis princípios: 
respiração, centralização, concentração, controle, precisão e 
fluidez. 

 
 

DANÇA MODERNA (Técnica de Graham), a partir da 
abordagem do Sistema Movimento Integrado 

As aulas de Dança Moderna – técnica de Graham, 
dialoga com a pesquisa de linguagem e 
criações desenvolvidas pela Cia Danças Claudia de Souza.  
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Essas referências se desdobram para a sala de aula, 
abrangendo os princípios da técnica Graham, 
desenvolvidos de uma maneira mais autoral e 
contextualizada com nosso tempo, fazendo uma ponte 
entre a prática corporal e questões mais subjetivas 
pertinentes aos processos artísticos, sensíveis e técnico de 
cada aluno. 

 
BALÉ CLÁSSICO, a partir da abordagem do Sistema 
Movimento Integrado 

As aulas de balé buscam desenvolver e aprimorar o 
trabalho técnico e artístico, com especial atenção às 
individualidades, respeitando limites e características físicas 
de cada aluno, tendo como base o conhecimento 
anatômico, a partir da estrutura óssea e muscular, 
contribuindo para uma melhor organização postural. 

Objetiva-se a integração corpo – espaço – música, com 
foco na respiração, coordenação e fluência, buscando 
qualidade de movimento e entendimento do corpo e seus 
movimentos nessa técnica. 
 

● ALONGAMENTO CORRETIVO POSTURAL – Método 
Penha de Souza  
O trabalho se apoia em técnicas da educação somática 

e da dança, que durante os anos de prática e envolvimento 
com o corpo, Penha de Souza personalizou, criando seu 
próprio método. 

A aula tem como princípio equilibrar e harmonizar a 
estrutura ósseo muscular, estimulando a descoberta e 
experiência do corpo físico, emocional e sensorial. A fluência 
do movimento respiratório conduz os exercícios, aplicando a 
eles diversas qualidades como força, dinâmica e ritmo. 

A melhora da qualidade de vida e o alívio de dores e 
tensões são consequências naturais, promovendo grandes 
transformações no estado postural. 
 


