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Uma história:   
 

            
         Este zine é o resultado de uma produção coletiva que se
deu a partir da pesquisa “Entre a circularidade do Tai Chi e o
Círculo Hermenêutico: uma caminhada sobre a autonomia e o
autocuidado”. Como processo, através de metodologia
qualitativa, com a utilização de Oficinas de Pesquisa como
recurso para recolha de sentidos e trocas de experiência sobre
autonomia e autocuidado, participantes e pesquisadora
construíram a ideia deste Produto Técnico, exigência para
finalização do Mestrado Profissional em Educação em Ciências
da Saúde, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp –
Campus Baixada Santista, sob a orientação da Profa. Dra.
Luciana Togni de Lima e Silva Surjus.
         Este estudo parte da reflexão sobre a prática da Terapia
Ocupacional na saúde mental na Atenção Primária à Saúde e a
utilização das Práticas Integrativas e Complementares (PIC)
como recurso de cuidado.
     No caminho, encontramos o ilustrador Moisés Pantolfi,
praticante de Tai Chi da Axis (a mesma escola da
pesquisadora), que generosamente produziu as ilustrações,
caminhando conosco.
           É um convite! Pratique Tai Chi.

 Rita de Cássia Ferreira Lourenço
2021

              



Algumas informações:

O Tai Chi é uma arte de origem chinesa e faz

parte das práticas corporais da Medicina

Tradicional Chinesa. Desde 2006 está na Política

Nacional de Práticas Integrativas e

Complementares, as PIC.

  



 O Tai Chi é uma prática de movimentos leves e

circulares. Sempre praticamos com respiração

suave e tranquila. Os movimentos são feitos sem

esforço, mantendo as possibilidades e o ritmo

de cada pessoa.

  Dica importante:

Podemos fazer vários

movimentos, massagens e

respirações sentados.

                   



Vamos então posicionar

nosso corpo para

começar a prática.

Soltamos os ombros.

Mantemos os pés um

pouco afastados.

Os joelhos soltos, não

travados.

A respiração

tranquila.

O topo da cabeça na

direção do céu.
        



Sentir o chão debaixo dos pés. Soltar o peso

do corpo e sentir que o chão sustenta o nosso

peso.

Somos seres que fazemos esta conexão entre o

céu e a Terra. 

No Tai Chi prestamos atenção nesta sensação

de estar sobre a Terra.      



       A respiração é muito importante.

Ela ativa a nossa energia vital, o tal “chi",

como dizem os chineses.

No Tai Chi preferimos inspirar e expirar pelo

nariz.

A respiração deve encher até a barriga.

Sempre sem esforço. Vá devagar.

Podemos usar o movimento dos braços para

ajudar a sentir melhor a respiração.

                 



      Agora vêm os movimentos de pescoço.

Como sempre, suaves, bem devagar.

Eles devem agir como uma massagem. 

Uma automassagem.

Primeiro fazemos para frente e para trás.

            

Aproveite este momento para sentir como está

o seu pescoço, onde dói, onde range, onde

estala. São sensações comuns. Cada dia é de

um jeito. Por isso, sentimos, percebemos as

sensações e, com o movimento, vamos aliviando

os incômodos.

Esses movimentos conectam a cabeça com o

corpo.



Depois de repetir várias vezes os movimentos

para frente e para trás, reacomodamos os pés no

chão, soltamos os ombros e os joelhos.

Daí, começamos os movimentos com a cabeça, de

um lado para o outro.

Vamos abrindo os espaços entre os ossinhos da

coluna, aliviando a pressão na cabeça e nos

ombros.

E vamos repetir várias vezes, bem suavemente,

este outro movimento-massagem, até sentir um

alívio nas pressões e nos incômodos.

                  



Depois de soltar o pescoço, podemos soltar o

quadril.

Sempre suavemente.

Os joelhos devem estar soltos.

Os pés, um pouco afastados.

A respiração, suave.

Com suavidade, fazemos alguns movimentos para

um lado, e depois o mesmo número de vezes

para o outro lado.

É um círculo com o quadril.

Uma massagem para a cintura.

O movimento massageia também por dentro da

barriga, massageia tudo por dentro,

melhorando a circulação do sangue e a energia

vital.



Virando o pé, virando o pé...

Espalhamos o pé no chão, ou dentro do calçado.

E fazemos o movimento do dedão para o dedinho

e para o calcanhar. Algumas vezes.

Depois volta, do calcanhar para o dedinho e

para o dedão.

Mais algumas vezes.

Fazemos com um pé, depois com o outro.

 



E, então, vamos começar um movimento de

balanço.

Com as pernas afastadas e os joelhos soltos,

vamos deslocar o peso de uma perna para outra.

Imagine que você está sentado num banco de

madeira e vai deslizando o corpo. Vai de uma

perna para a outra. 

Sempre suavemente, sem esforço, e com a

respiração tranquila.



Agora que estamos deslizando com o peso “perna

cheia e perna vazia”, vamos incluir um

movimento com as mãos.

Ele se chama “acariciando nuvens”.

É como segurar uma bola entre as mãos e levá-

la de um lado para o outro, junto com o

balanço das pernas.

Fazemos várias vezes. Cada um pode fazer

quantas vezes quiser. Sempre sem esforço.



Soltamos o corpo e lá vamos para outro

movimento.

Aqui é uma postura. “Parece” que estamos

parados, mas não estamos endurecidos. Podemos

fazer pequenos ajustes no corpo para ir

acomodando.

Chamamos de “abraçar a árvore”. Ainda é com

os joelhos soltos ou como se estivéssemos

sentados no banquinho.

Assim ficamos. A respiração tranquila,

ficamos um tempo, até sentir que está ficando

muito incômodo.

É uma postura para fortalecer a circulação da

energia vital, o tal “chi”. 



Dica:

Depois de abraçar a

árvore, solte bem o

corpo, sacudindo mesmo,

para não juntar tensões.

                       



Agora vamos fazer uma automassagem.

Primeiro, fazemos uma massagem nas mãos,

imitando o gesto de lavar as mãos. Muito

suave, cuidando para “lavar” também a pele

entre os dedos.

                         



Depois que a pele das mãos estiver mais suave,

massageamos o rosto.

Com delicadeza, de baixo para cima, com as

pontas dos dedos: “os 10 tigres sobem a

montanha”.

Os dedos sobem até a cabeça, aliviando os

pensamentos.

                            



Depois da massagem no rosto, podemos recolher as

mãos perto do umbigo, para relaxar os ombros e

recolher a energia Chi.

Então, podemos espreguiçar o corpo todo.

E ficar bem até a próxima prática!

FIM.

Ou não, continue praticando!
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