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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre dançaterapia. Passando pela 
integração corpo e mente e a implicação do psicólogo neste contexto, procurando 
compreender como a psicologia pode trabalhar com a dançaterapia, associando a 
linha teórica da Gestalt-terapia. Onde o corpo fala através dos movimentos da 
dança, expressando sentimentos registrados em seu corpo, dessa forma a dança 
traz para o sujeito muitos ganhos, dando a ele uma melhor relação com seu corpo, 
passando a se aceitar e aceitar os outro. A Gestalt-terapia, busca que o sujeito 
amplie sua consciência sobre seu próprio funcionamento, tomando suas próprias 
decisões e fazendo escolhas para atender as suas necessidades, dessa forma a 
dançaterapia pode ser utilizada no processo terapêutico. O decorrer do trabalho 
aponta para como a dança pode contribuir com o processo terapêutico e que é um 
recurso que colabora com os objetivos terapêuticos. 

Palavras-chaves: Psicologia Corporal, dança, dançaterapia, Gestalt-terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present work aims to discuss dance therapy. Going through the integration of 
body and mind and the implication of the psychologist in this context, trying to 
understand how psychology can work with dance therapy, associating the theoretical 
line of Gestalt therapy. Where the body speaks through the dance movements, 
expressing registered feelings in its body, in this way the dance brings to the subject 
many gains, giving him a better relation with his body, beginning to accept and 
accept the others. Gestalt therapy seeks the subject to expand their awareness of 
their own functioning, making their own decisions and making choices to meet their 
needs, so that dance therapy can be used in the therapeutic process. The course of 
work shows how dance can contribute to the therapeutic process and that it is a 
resource that collaborates with the therapeutic objectives. 

Keywords: Body Psychology, dance, dance therapy, Gestalt therapy 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho fala sobre as contribuições que a dança tem no 

processo terapêutico, esse processo é trazer o que está perdido e não mais sentido 

pelo sujeito, com objetivo de auxiliar através de técnicas que o indivíduo possa se 

conhecer e mudar tendo como resultado a transformação do seu estilo de vida, o 

meio que vive e o estado psicológico. 

A pessoa que busca a terapia na maioria das vezes é alguém que perdeu a 

confiança em si mesmo que quer se livrar das situações que ele mesmo reconhece 

como destruidora de seu próprio ser.  

Desde o início da faculdade de psicologia ouvimos falar da importância da 

escuta para o cuidado com o paciente ou cliente, dessa forma, durante todos esses 

anos estudando pode se perceber que sim é importante a fala. Dessa forma 

começamos a pensar como trabalhar, como cuidar do outro que não consegue se 

expressar através da fala. Assim, durante toda pesquisa, procurou-se compreender 

de que outra forma se poderia trabalhar e ter o mesmo cuidado com esse paciente 

ou cliente, já que quando se fala em psicologia o senso-comum nos leva logo a 

pensar só em mente 

A dança como uma linguagem não –verbal, afeta o corpo, que é o que o 

sujeito vê em si e no outro, o que expressa, o que sente. Quando se dança certas 

mudanças acontecem no corpo e na vida do sujeito, como liberações de estresse, 

mudança de humor, dessa forma consegue-se perceber seu corpo.  

  O capítulo 1, vai trazer um pouco da psicologia. A psicologia teve 

contribuições filosóficas, no século XIX o desenvolvimento e avanço da ciência, a 

psicologia originou-se da fisiologia, onde pesquisava a ligação entre os processos 

corporais e os processos mentais, depois se tornou uma disciplina isolada. Dessa 

forma foi visto que a psicologia tem diferentes tipos de objetos de estudo, assim ela 

vai poder contribuir em várias áreas de conhecimento e colaborar com o estudo da 

subjetividade, tendo uma contribuição específica para compreensão da totalidade 

humana.  A psicologia tem diversas formas de trabalhar, e uma delas é trabalhar 

com o corpo, a psicologia corporal é uma ciência que vai se dedicar a estudar as 

manifestações comportamentais e energéticas da mente sobre o corpo e do corpo 

sobre a mente, trabalhando-as em seu conjunto e em sua relação funcional. 
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No capítulo 2, será abordado um breve histórico sobre o surgimento e a 

trajetória da dança vai trazer um pouco sobre a dança, o que é e como ela é. O ser 

humano precisa se expressar e se comunicar com os outros e sabe-se que existem 

várias formas para isso, e a arte de dançar é uma delas. As contribuições que ela 

traz para o sujeito, o que ela provoca no corpo, na mente e na vida desse sujeito. E 

as formas que podem ser trabalhadas. 

No capítulo 3, falaremos da dança como terapia ou dançaterapia. E como 

ela tua na bioenergia, que vai permitir a compreensão da forma de expressão 

corporal de cada pessoa, através de exercícios que ligam ações corporais e 

mentais. De acordo com Santos (2010) a dançaterapia dá possibilidade do sujeito de 

se encontrar, de conhecer a si mesmo e se expressar. 

No capítulo 4, será abordado a atuação do psicólogo com a dançaterapia, 

como o psicólogo pode usar a dança e dançaterapia no processo terapêutico 

associado a uma linha teórica. A psicologia cede instrumentos que preparam o 

sujeito a fazer opções concretas diante das questões reais da vida, o terapeuta dar 

condições para o sujeito poder adquirir a consciência do corpo trabalhando com o 

movimento. 

Portanto, o objetivo desse trabalho é compreender de que forma a dança e 

dançaterapia pode contribuir no trabalho do terapeuta, com o cuidado do outro 

através do contato desse sujeito com seu corpo por meio de uma linguagem não-

verbal. 
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Capítulo 1 

Psicologia: corpo e mente 

A história da psicologia é dividida em duas partes, a pré-científica que foram 

as afirmações e descobertas dos filósofos, e a científica, onde a psicologia se torna 

uma ciência, pois começa a pesquisar e investigar o comportamento humano 

através de alguns métodos próprios da área. 

 A psicologia antes de virar uma ciência, teve contribuições filosóficas, 

começando com alguns filósofos gregos. O próprio termo psicologia é derivado de 

duas palavras gregas, “psyche” (alma) e “logos” (estudo), sendo o estudo da alma 

humana, aqui entende-se alma como “mente”.  

Três importantes filósofos para a história são Sócrates, Platão e Aristóteles, 

que tiveram uma importante contribuição para a psicologia. A principal preocupação 

de Sócrates (469-399 a.C.) era separar o homem dos animais, demandava que a 

principal característica humana era a razão. Platão (427-347 a.C.), procurou definir 

um lugar para a razão no corpo, sendo a cabeça o lugar, pois ali se encontra a alma 

(psyche) do homem, a medula seria então um meio de ligação entre mente e corpo, 

pois Platão imaginava a alma separada do corpo. A contribuição de Aristóteles (384-

322 a.C.) foi demandar que a alma e corpo não poderiam ser separados, para ele a 

alma é o princípio vital de cada organismo. (BOCK, FURTADO, TEXEIRA, 1999). 

Antes da psicologia virar científica, os filósofos gregos já haviam criado duas 

teorias:  platônica, a qual demandava a imortalidade da alma e a concebia separada 

do corpo, e a aristotélica, que afirmava mortalidade da alma e a sua relação 

pertencendo ao corpo. (BOCK, FURTADO, TEXEIRA, 1999). 

No período Moderno da filosofia, Descartes apresenta como método de 

investigação a dúvida, para ele existem duas substâncias: mente (substância 

pensante) e matéria (externa). (BOCK, FURTADO, TEXEIRA, 1999). 

No século XIX, o desenvolvimento da ciência e seu avanço torna-se 

imprescindível, não sendo exclusivamente estudado pela filosofia. A psicologia de 

acordo com Heidbreder (1981) em ciência originou-se da fisiologia, onde pesquisava 

a ligação entre os processos corporais (cérebro, sistema nervoso, hormônios) e os 

processos mentais. 
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Para se conhecer o psiquismo humano passa a ser necessário 
compreender os mecanismos e o funcionamento da máquina de pensar do 
homem — seu cérebro. Assim, a Psicologia começa a trilhar os caminhos 
da Fisiologia, Neuroanatomia e Neurofisiologia. (BOCK, FURTADO, 
TEXEIRA, 1999, p. 39). 

 

A psicologia então se torna uma disciplina isolada, se diferenciando da 

fisiologia e filosofia. O grande contribuinte para a psicologia é Wilhelm Wundt (1832-

1926), quando cria o primeiro laboratório de psicologia em Leipzig, na Alemanha, 

para realizar experimentos na área da psicofisiologia. Wundt é considerado o pai da 

psicologia, criou o método de introspecção analítica, para explorar a mente ou 

consciência do indivíduo. (BOCK, FURTADO, TEXEIRA, 1999). 

De acordo com Bock, Furtado e Texeira (1999) mesmo a psicologia científica 

nascendo na Alemanha vai ser nos Estados Unidos que vai encontrar campo para 

um rápido crescimento, surgindo assim as primeiras abordagens: Funcionalismo de 

William James (1842-1910), Estruturalismo de Edward Titchner (1867-1927) e o 

Associacionismo de Esward L. Thorndike (1874-1949), sendo substituídas no século 

XX por novas teorias. 

O Behaviorismo ou Teoria (S-R), que surgiu nos Estados Unidos com John 

B. Watson, em função de suas aplicações práticas, tornou-se importante por ter 

definido o fato psicológico, de modo concreto, a partir da noção de comportamento 

(behavior), ele coloca o “comportamento” como objeto da Psicologia. Assim, o 

Behaviorismo, aplicar-se ao estudo das influências mútua entre o indivíduo e o 

ambiente, entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (as 

estimulações). (BOCK, FURTADO, TEXEIRA, 1999). 

A Gestalt, que tem seu berço na Europa, Max Wertheimer (1880-1943), 

Wolfgang Köhler (1887-1967) e Kurt Koffka (1886-1941), baseados nos estudos 

psicofísicos que relacionaram a forma e sua percepção, construíram a base de uma 

teoria de modo eminente psicológica, estes autores começaram seus estudos pela 

percepção e sensação do movimento. De acordo com Bock Furtado e Texeira 

(1999), os gestaltistas estavam preocupados em compreender quais os processos 

psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, quando o estímulo físico é percebido pelo 

sujeito como uma forma diferente da que ele tem na realidade. Ela vai surgir como 

uma negação da fragmentação das ações e processos humanos, realizada pelas 
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tendências da Psicologia científica do século XIX, demandando a necessidade de se 

compreender o homem como uma totalidade. (BOCK, FURTADO, TEXEIRA, 1999). 

 A Psicanálise, que nasce com Freud, na Áustria, a partir da prática médica, 

que recupera para a Psicologia a importância da afetividade e postula o inconsciente 

como objeto de estudo, quebrando a tradição da Psicologia como ciência da 

consciência e da razão. (Bock, Furtado e Texeira (1999) p. 43) 

Como vemos, a psicologia tem diferentes tipos de objeto de estudo, assim 

ela pode contribuir em várias áreas de conhecimento e colabora com o estudo da 

subjetividade, tendo uma contribuição específica para compreensão da totalidade da 

vida humana. Ao longo dos anos, foram surgindo diversas psicologias, ou seja, 

várias escolas para estudar e contribuir no comportamento humano. 

Nossa matéria-prima, portanto, é o homem em todas as suas expressões, 
as visíveis (nosso comportamento) e as invisíveis (nossos sentimentos), as 
singulares (porque somos o que somos) e as genéricas (porque somos 
todos assim) — é o homem-corpo, homem-pensamento, homem-afeto, 
homem-ação e tudo isso está sintetizado no termo subjetividade. (BOCK, 
FURTADO, TEXEIRA, 1999, p.23). 

Essas psicologias ou sistemas, cada uma delas tem sua maneira de 

trabalhar e tem costumes diferentes, isso porque de acordo com Ribeiro (2006), 

derivam de hipóteses teóricas diversas e colocaram práticas de acesso ao cliente 

que demanda posturas diferentes. 

A 1ª escola que busca fazer relação entre mente-corpo foi a de Wilhelm 

Reich, ele construiu uma importante teoria, denominada de análise de caráter, que 

coloca a questão corporal pela avaliação das couraças musculares, de acordo com a 

teoria, “a energia dos conteúdos inconscientes fica depositada em determinados 

pontos de nossa musculatura, formando anéis de tensão.” (BOCK, FURTADO, 

TEXEIRA, 1999, p. 93).  

De acordo com Volpi (2002) apud Volpi (2005, p.3)  

Suas raízes encontram-se nos trabalhos desenvolvidos por Wilhelm Reich 

(1897-1957), médico austríaco que abandonou a técnica da psicanálise 

quando descobriu que o corpo contém a história de cada indivíduo e é por 

meio dele que devemos resgatar as emoções mais profundas 

restabelecendo a mobilidade biopsíquica através da anulação e/ou 

flexibilização das couraças, armaduras emocionais e musculares que 

funcionam como defesa. 
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A Psicologia Corporal é uma ciência que se dedica a estudar as 

manifestações comportamentais e energéticas da mente sobre o corpo e do corpo 

sobre a mente, trabalhando-as em seu conjunto e em sua relação funcional. (VOLPI, 

2005). Reich foi o primeiro a procurar entender uma representação detalhada dos 

elaborados sistemas que são construídos pelos pacientes para se protegerem do 

estresse do mundo externo e dos conflitos causados na mente e no corpo. (VOLPI e 

VOLPI, 2004) 

A mente arquiva as desordens emocionais durante toda a nossa vida e é a 

responsável pela formação de nossas neuroses, o corpo também arquiva essas 

desordens em forma de couraça muscular, contraindo-se e adotando posturas 

defensivas como, pescoço rígido, ombros erguidos ou caídos, peito estufado, etc. 

(CENTRO, [sd]).  

Mente e corpo são permeáveis às impressões físicas, cognitivas e 
psicológicas e interagem entre si. A mente agrupa as informações 
intelectuais e mesmo em suas manifestações mais abstratas, não é 
separada do corpo, mas sim, nascida dele e moldada por ele. (VOLPI, 2005 
p. 2) 

O corpo, por intervenção de seus vários sistemas, mostra por sinais para a 

consciência a realidade interna-externa que experienciou, em algum momento da 

vida. (RIBEIRO, 2006)  

A gestalt-terapia reuniu saberes de outras teorias, uma delas é a teoria 

reichiana. A abordagem gestáltica não diz respeito só o homem mas a natureza no 

todo, provoca resgatar relação corpo-pessoa, mente-pessoa, ambiente-pessoa, 

chamando de totalidade (RIBEIRO, 2006). 

Frederick Salomon Perls é considerado Pai da Gestalt-terapia, de acordo com 

Mendes e Baratieri (2011, p. 3) 

Perls comprometeu-se em construir uma prática que envolvesse três 
pontos: ver o individuo como um todo, evitando a dicotomia mente-corpo; 
ver o ser humano como uma estrutura ou configuração complexa que 
articulasse as inter-relações de fatores biológicos, psíquicos e sócio-
culturais dos quais a experiência e o comportamento são resultantes. 

Perls não concordava com todas as colocações de Reich, porém eles 

concordavam que em um processo psicoterapêutico não era o suficiente somente a 

fala, se preocuparam em entender o homem em sua totalidade. Acreditavam que o 
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corpo pode ser considerado a expressão visível do interior de cada um.  (RIBEIRO 

1985 apud MENDES e BARATIERI 2011). 

Para os dois autores “o corpo contém toda a chave da reflexão 

psicoterapêutica e que dificilmente um trabalho simplesmente verbal poderia 

responder adequadamente às necessidades orgânicas interrompidas.” (RIBEIRO, 

1985, p.119 apud MENDES e BARATIERI 2011 p. 4).  

A Gestalt-terapia é uma clínica da experiência, onde busca refazer os 

significados da existência a partir da experiência no mundo, que pode ser entendida 

como experiência estética. (SILVA; OLIVEIRA; ALVIM, 2014)  

De acordo com Alvim (2006) apud (SILVA; OLIVEIRA; ALVIM, 2014, p.47) “A 

experiência estética é o movimento do sujeito em direção ao objeto, tornando-o 

estético, o que significa recriá-lo e situá-lo no plano de sua experiência, tornando-o 

significativo para a consciência.” 

Nesse aspecto, pensa-se numa corporeidade intencional, ou seja, o destaque 

não está no fato de o sujeito ter um corpo, mas na questão dele ser corpo — e corpo 

envolvido e dirigido para a situação presente. (SILVA; OLIVEIRA; ALVIM, 2014) 

Para a Gestalt-terapia a existência individual é percebida como criação. A 

experiência existencial é vista como processo criativo de um corpo-sujeito 

sobreposto no mundo. Assim de acordo com Silva; Oliveira; Alvim, 2014 p. 47, a 

Gestalt-terapia: 

Enfatiza-se o caráter criativo do self* (sujeito) e busca-se não somente 
ampliar a experiência no aqui-e-agora da relação sujeito-mundo, mas 
também propiciar e preconizar um espaço de contemplação e admiração da 
existência bem como de desvelamentos de significados e instauração de 
sentidos. A ação criativa é expressão, um gesto motor (corporal) e 

espontâneo guiado pela awareness, uma consciência não-reflexiva.  

 

O corpo não esquece. Tudo o que foi vivido durante sua vida, através de 

sensações, permanece registrado em seu corpo, a somatização é uma forma de 

comunicação desses registros fixados no corpo. (VOLPI, 2005). E como o corpo 

sofre influência dos registros da mente optamos por estudar a dança como processo 

terapêutico. Assim o capítulo 2 será abordado um breve histórico sobre o surgimento 

e a trajetória da dança, que vai nos fazer entender o que é a dança. 
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Capítulo 2 

Dança, o que é? Como é? 

  O ser humano precisa se expressar e se comunicar com os outros e sabe-

se que existem várias formas para isso, e a arte de dançar é uma delas. “[...] a 

dança está em todo o processo de civilização acompanhando a sociedade e 

servindo como meio para o homem expressar.” (DINIZ, pág. 2).  

Na pré-história onde a dança começou a surgir, eram danças sagradas, de 

caráter religioso onde saudava-se aos Deuses, o Sol e a chuva, “Os primeiros 

registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito, há dois mil anos antes 

de Cristo” (BARROS, [sd], pág. 1). Assim, a dança foi aparecendo em vários países, 

mas com caráter diversos, segundo Nascimento [sd], na Grécia por exemplo as 

danças eram vinculadas aos jogos olímpicos, como comemorações. De acordo com 

Barros [sd], no Japão manteve o caráter religioso, até os dias de hoje.  

No período renascentista a dança já tinha um caráter mais teatral, 

envolvendo coreografias, palcos, e vai ser neste período que praticamente surge o 

sapateado e o balé. No século XVI, cada localidade apresentava suas 

características na dança, tornando-a diferente em cada local, já no século XIX vão 

surgir as danças em pares, como tango, valsa entre outras onde se dançavam 

juntos, as vezes coladinhos um no outro, talvez até de rostinho colado, não sendo 

muito aceitas pelos conservadores pois naquela época haviam muitas restrições. De 

acordo com Barros [sd], no século XX houve uma revolução no estilo musical com a 

chegada do rock´n roll. Com o passar dos anos, foram havendo transformações, nas 

vestimentas, no modo de agir, falar, e cada época se tinha uma característica, onde 

a dança não poderia ficar de fora pois já era uma cultura, então de acordo com a 

época, havia os estilos músicas e suas danças. Hoje em dia há vários tipos de 

dança, mas a mais divulgada tem caráter sensual como o funk, pode se dizer que 

algumas coreografias pop e de hip-hop também, em outros países a dança do 

ventre, não sendo tão criticada como antes, de acordo com Barros [sd]. 

Dessa forma, as danças assumiram características próprias, representando 
a diversidade cultural de diferentes povos, transformando-se em formas 
específicas de explicação da realidade. Mesmo que em graus diferentes, as 
danças orientam as práticas do ser humano, as relações estabelecidas com 
o trabalho, com a cultura e com a própria organização social, 
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materializando-se num espetáculo de cores, gingas, ritmos e sons. 
(FUGIKAWA, C. S. L. et al, 2006, pág. 186) 

 

“Já que estamos num país dançante e levando em consideração a 

diversidade de manifestações rítmicas e expressivas existentes de norte a sul, a 

dança torna-se tão necessária e é uma rica atividade para desenvolver em seus 

praticantes uma melhora nas capacidades físicas” (DARIDO & RANGEL, 2005 apud 

PAIVA, et al. 2009/2010, pág. 71).  A dança ainda possui uma influência sobre a 

sociedade como produtora de cultura.  

O Brasil é um país com grande diversidade cultural, desde a dança até os 

costumes, tudo porque desde sua descoberta houve uma mistura de povos fazendo 

com que vários aspectos culturais se espalhassem. O país tem várias regiões a qual 

sabemos que cada uma delas possuem uma cultura com seus fatores históricos, 

possuindo assim danças populares onde elas trazem uma história daquela região, 

de acordo com Rahme e Beirute (2013), o samba/ pagode no Rio de Janeiro e São 

Paulo, o frevo no nordeste (Pernambuco), entre outras regiões com outros tipos de 

dança, porém ao longo do tempo foram nascendo vários ritmos com influências de 

outros países, como hoje funk que vem se destacando e ganhando uma 

popularidade em várias regiões. 

A dança é o ato de se movimentar, mexer o corpo de forma expressiva, 

através de uma sucessão de movimentos e ritmos, podendo ser ao som de uma 

música como também não. De acordo com Dantas (1989) a dança se desenvolve no 

espaço e no tempo expressando sensibilidade pelo movimento corporal, conforme 

sua interpretação e estética de expressão (Apud Dore, 2006). Com a dança você 

pode se expressar de várias maneiras, sozinho, o que chamamos de solo, dançar 

com algum parceiro (a), o que chamamos de dança em pares, dançar em grupos e 

segundo Tavares e Schlichta (2012), existem também vários gêneros da dança, 

como dança étnica (dança de raiz), dança folclóricas, danças clássicas, danças de 

rua entre outras. 

A dança é utilizada de diversas formas, podendo ser em uma academia de 

dança, em uma aula funcional, a qual as pessoas querem perder peso, nas escolas 

nas aulas de Educação física, pode ser utilizada como terapias e sem perder sua 
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função como arte. Dançar permite nos comunicarmos, criar vínculos sociais, mas é 

também um tipo de prazer e lazer, pois através dela podemos adquirir 

conhecimento, em geral, explora o lado criativo das pessoas, até mesmo para 

montar sua própria coreografia e movimentos. (Andrada e Souza 2015; Castro 

1992). 

A atividade de dançar dá origem ao conhecimento do corpo, ao 
conhecimento da relação psique-corpo e ao conhecimento de si. Em sua 
amplitude, a dança atua no corpo anatómico, no corpo social e no corpo 
psíquico do homem, tendo assim uma ação importante sobre as condições 
do contexto em que vivemos. (CASTRO, 1992, pág. 26) 

 

 Segundo Vigotski (1997/2001) Apud Andrada, Souza (2015) a arte consegue 

conectar o lado sensível do sujeito, trazendo também o significado de suas 

emoções, desencadeando o que estava guardado e que ele não se lembrava mais, 

como sentimentos, percepções. A dança dá a possibilidade de extravasar tudo 

aquilo guardado, segundo Castro (1992) além de permitir a proximidade consigo 

mesmo e com o outro, podendo então colocar o sujeito mais perto de si mesmo para 

que assim possa se conhecer melhor, conhecer seus limites e outros lados que ele 

ainda não conhece.  

Dançar é democrático e diverso, todas as pessoas podem dançar, não existe 

uma idade limite, gênero específico, raça, na dança não há nenhum tipo de 

descriminação, basta apenas querer dançar.  

Não importa a idade, o sexo, a cor, a situação socioeconômica, educacional 
e política. Importa, sim, que os sujeitos que venham a integrar este trabalho 
de consciência do movimento estejam dispostos a investir em si mesmos, a 
aguçar a percepção, os sentidos, para melhor assumirem os desejos 
interiores e também as motivações e todas as potencialidades do corpo. 
(CALAZANS, 2003, pág. 15 apud SANTOS, 2010) 

 

Uma forma de desenvolver o corpo é dançando, melhorando assim sua 

capacidade funcional, o trabalho corporal se dá na utilização da atenção aos 

sentimentos, provocando o aumento da percepção e da consciência corporal, e no 

desenvolvimento da mente, trabalhando também o ritmo e a motricidade. Dançar é 

entrar em contato consigo, com suas percepções, sentimentos, emoções, 

sensações, mantendo uma forma de diálogo com o mundo externo, outros corpos, 
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objetos. “É do contato consigo mesmo que nascem todas as possibilidades de 

contato com o mundo” (RIBEIRO, 2006, p. 93). 

Existem diversas formas de contato: com o corpo, com a mente, com o 
coração, com a natureza. Tudo no universo está em contato, pois é ele a 
alma que transforma e sintetiza todas as coisas. O contato está o olhar, na 
fala, no ouvido, no gosto, no movimento. Contato não é toque. Talvez 
possamos dizer que em todo contato existe algo de toque, porém nem todo 
toque pressupõe contato, ao menos em nossa definição. O contato inclui 
experiência consciente do aqui-agora, envolve uma sensação clara de estar 
em, de estar com, de estar para e cria algo diferente do sujeito e do objeto 
(pessoa ou coisa) com o qual está em relação. (RIBEIRO, 2006, pág. 92/93) 

 

Quando conhecemos o nosso corpo e nossas necessidades aprendemos a 

usá-lo de forma melhor, percebendo as reações que nele produzem, assim segundo 

Texeira-Machado (2013/2015) a dança como atividade física provoca uma redução 

de comportamentos estranhos, aliviando as tensões musculares e os bloqueios que 

impedem o sujeito de seguir sua vida mais saudável. 

A dança é uma linguagem não-verbal, representando diversos aspectos da 

vida humana, se expressando através de movimentos e gestos. 

Comparada a linguagem oral. Assim como as palavras são formadas por 
letras, os movimentos são formados por elementos; assim como as orações 
são compostas de palavras, as frases da dança são compostas de 
movimento. Esta linguagem do movimento, de acordo com seu conteúdo, 
estimula a atividade mental de maneira semelhante, e talvez até mais 
complexa que a da palavra falada. (LABAN, 1990, p. 32 apud SANTOS, 
2010) 

 

Com a dança pode ser trabalhado diversos fatores entre eles os sentimentos 

seja ele de raiva ou de alegria, ou ainda para celebrar alguma coisa. Segundo 

Santos (2010), a dança melhora a capacidade física, sendo aliada da promoção de 

saúde e qualidade de vida, agindo como prevenção contra algumas doenças, ela 

proporciona ao sujeito um bem estar, consegue trabalhar com a auto estima do 

sujeito, possibilita momentos de alegria, de maneira geral provoca a disposição. 

Existem também as danças em grupos, onde a formação em roda traz uma 

dinâmica melhor para qualquer trabalho, trazendo uma aproximidade entre os 

participantes onde eles podem ver todos, entrando sempre em contato consigo 

mesmo e com o outro. O movimento danças circulares sagradas, nasceu com o 
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coreógrafo alemão/polonês Bernhard Wosien em 1976, as danças circulares têm o 

propósito de despertar sentimento de grupo, de espírito de equipe, “a partir do 

momento em que todos de mãos dadas apoiam e auxiliam os companheiros”, 

conecta as pessoas de forma harmoniosa, e ajuda o sujeito a tomar consciência de 

seu corpo, nas danças trabalha vários aspectos emocionais, podendo ser qualquer 

tipo de dança, e para qualquer idade segundo o Dança [sd]. 

As danças circulares não são meramente folclóricas, mas remetem a um 
trabalho que busca, por meio do dançar em roda, do gestual, da 
coreografia, do ritmo, e da música, acessar a subjetividade humana e 
provocar vivências que possibilitem que o sensível emerjae seja 
compartilhado por um grupo. (Wosien, 2000 apud Andrada e Souza, 2015, 
pág. 360) 

 

De acordo com Wosien (2002) apud Andrada e Souza (2015), as danças em 

rodas unem as pessoas, compartilhando afetos, experiências. Tira o sujeito de sua 

zona de conforto, implicando com situações menos apáticas, segundo Andrada e 

Souza (2015). 

Sendo uma atividade que envolve exercícios físicos, segundo Peres e 

Gonçalves (2001) ela trabalha a respiração, a postura, tônus, força, agilidade, 

coordenação motora, a resistência, age na circulação sanguínea, equilíbrio corporal 

e psíquico. A dança procura buscar ganhos na motricidade do sujeito, no 

psicológico, no educativo, de acordo com Peres e Gonçalves (2001). Deste modo a 

dança pode ser uma grande aliada para um trabalho terapêutico. 

[...] há uma plausibilidade de trabalho da Psicologia com a dança dentro de 
contextos variados, tendo em vista seu potencial para tocar a subjetividade 
dos sujeitos que transcendem o corpo, o lazer ou o folclórico justamente por 
ser uma atividade mediadora, capaz de provocar a emersão e manifestação 
de intrasubjetividades e intersubjetividades. (ANDRADA; SOUZA, 2015, 
pág. 361). 

 

A entrega do sujeito na dança, faz com que ele se sinta mais relaxado, 

sentindo uma leveza, fazendo com que haja novas expressões, na vivencia em 

dança, faz o sujeito refletir sobre o que desperta sobre ele, mostrando um cuidado 

que esse sujeito tem consigo e com o outro, despertando um olhar diferenciado 

sobre o outro. A dança promove uma pequena mudança, no corpo, na mente e no 

cotidiano do sujeito, segundo Miranda e Cury (2010), desperta sentimentos como 
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curiosidade, autoconfiança, a disciplina, fora o prazer e a alegria que ela proporciona 

ao sujeito.  

A dança de acordo Peres e Gonçalves (2001) promove uma conscientização 

do corpo, tendo um olhar sobre ele, sendo o corpo base da percepção das 

sensações, ela estimula o sujeito a ter controle do seu próprio corpo e seus 

movimentos, melhorando assim sua relação com o corpo, contribui na qualidade de 

vida desse sujeito, aprimora o desempenho de todas as formas, beneficia a saúde e 

o bem estar, aguça o lado competitivo. Segundo Liberato (2007), a dança é como se 

fosse o corpo pensando através dos movimentos realizados. 

Como vimos o corpo fala através dos movimentos da dança, que traz muitos 

ganhos para o sujeito, dando a ele uma melhor relação com seu corpo. Segundo 

Texeira-Machado (2013/2015) as intervenções terapêuticas na dança, vão favorecer 

o desempenho do sujeito, na capacidade motora, no equilíbrio. De acordo com 

Santos (2010) a dançaterapia dá a possibilidade do sujeito de se encontrar, de 

conhecer a si mesmo e se expressar. É o que veremos mais a fundo no próximo 

capítulo, as contribuições da dança como terapia. 
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Capítulo 3 

A dança como terapia: Dançaterapia 

O corpo absorve toda experiência do sujeito, de forma organizada. De acordo 

com Cohn (2014) Keleman criou uma linguagem, um corpo teórico e uma 

metodologia que coloca um fim ao dualismo corpo-mente, unindo a biologia e 

psicologia como parte de um contínuo formativo que inclui a multidimensionalidade e 

a complexidade do processo humano. 

O ser humano é simultaneamente biológico, pessoal e social. O corpo 
humano é emocional, cognitivo, linguístico e cultural. Para a Psicologia 
Formativa, toda experiência humana é necessariamente corporificada e está 
fundada em uma organização anatômica. Isto inclui o sentir, o pensar, o 
imaginar e o sonhar. Concebemos anatomia como uma realidade pulsante, 
multidimensional, rítmica, plástica e em constante movimento; de forma 

alguma uma estrutura estática. (COHN, 2014, p. 4). 

 

É possível pensar sobre como não há separação de corpo e mente, a vida é 

entendida como uma totalidade, sendo uma interação e organização sobre todas as 

experiências aprendidas, tendo assim mente e corpo funcionando em equilíbrio. 

Todo organismo vivo responde a ações do mundo exterior criando uma 

membrana protetora, uma couraça: processo vital e universal de adaptação 

biológica, e nesse processo de defesa, faz com que essa reação do corpo se 

transforme em bloqueios, tensões, nódulos, dores. Todo corpo não é livre de 

tensões. (JUNIOR, [sd]) 

De acordo com Azevedo (1996), Lowen enfoca corporalmente a liberação 

dos bloqueios energéticos, trabalhando através da respiração e movimentos 

permitindo a livre expressão emocional, fazendo uma integração da vida e a história 

pessoal do sujeito. “Lowen afirma categoricamente essa necessidade de se trabalhar 

tanto a nível corporal quanto a nível verbal; precisamos das duas pernas para 

caminharmos.” (AZEVEDO, 1996). 

O trabalho de Lowen é apoiado em três pontos: o primeiro é a 

autoconsciência, sentir-se com suas sensações e sentimentos; o segundo é a 

expressão desses sentimentos: a autoexpressão e finalmente a integração de 

ambos através da auto possessão. (AZEVEDO, 1996) 
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O cérebro humano comanda o corpo, porém ele depende do corpo para seu 

bom funcionamento. Quando o corpo é conectado com a cabeça, o sujeito se sente 

integrado, inteiro e bem na sua subjetividade. O corpo reflete todo estado de ânimo 

do sujeito, ele possui memória, pois toda experiência vivenciada fica registrada no 

corpo. Segundo Lowen (1982, p. 47) apud Santos (2010): “Nenhuma pessoa existe 

fora do corpo vivo. Você é o seu corpo e ele é você, ele expressará quem você é 

(sua forma de estar no mundo). Quanto mais vivo for o seu corpo, mais vivamente 

você estará no mundo.” 

O corpo registra, guarda, todas as emoções, sentimentos e ações, ele fala, 

se expressa, rir, sente dor. “A dor nada mais é que um espasmo de defesa, apelo de 

reorganização, chamamento à consciência corporal.” (BERTAZZO,1998, p. 34 apud 

Santos, 2010). 

Cohn (2014), relata que James (2010) em seus estudos de psicofisiologia 

afirma que as emoções do sujeito são geradas a partir das ações do corpo, 

apresentando uma tese revolucionária acerca da fiscalidade dos processos 

subjetivos do ser humano. 

Alexander Lowen criou seu próprio jeito de trabalhar, formulando seus 

próprios constructos teóricos e práticos e denominou sua escola de Análise 

Bioenergética, que é uma atuação nos níveis psíquicos e somáticos, partindo do 

entendimento da personalidade em termos de corpo e energia. (CENTRO, [sd]). 

De acordo com Santana [sd], a Biogenética trabalha com as energias da 

vida. E no Homem a energia está profundamente ligado à respiração, que por sua 

vez está conectada com os processos que envolvem os movimentos da nossa 

musculatura. O ato de respirar é o mais importante e essencial para a vida do ser 

humano. Logo ao nascer ele já se expressa no mundo através da respiração, 

ativando todo o funcionamento do seu corpo. 

Tudo que envolve a energia corporal se reflete na mente, da mesma 
maneira que mobiliza os eventos que ocorrem no organismo físico. Assim, 
as emoções incidem diretamente na forma como respiramos. Cada uma 
produz um tipo de respiração diferente, e nos condicionamos desde a 
infância a reprimir nossos sentimentos diante das ameaças externas ou do 
que esperam de nós. Desta forma, tensionamos os músculos e deixamos de 
nos expressar espontaneamente. Quando crescemos, incorporamos esse 
tipo de comportamento e passamos a dissimular o que sentimos. 
(SANTANA, [sd]). 
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A bioenergética é uma terapia que permite o sujeito reconectar-se com seu 

corpo, aproveitando ao máximo seu potencial. Ao se reencontrar, nessa ida ao 

autoconhecimento, o indivíduo atinge o objetivo almejado, ou seja, ele liberta suas 

tensões, suas emoções, sentimentos contidos. (SANTANA, [sd]).  

A proposta é promover o reencontro entre o indivíduo, seu corpo e sua 
história: a Bioenergética une expressão do corpo e caráter psíquico, 
propondo um resgate da história pessoal do paciente, levando-o a 
compreender a função de sobrevivência de seus bloqueios e padrões de 
comportamento, numa viagem ao inconsciente ancorado no corpo, na 
energia e na personalidade, ao mesmo tempo em que busca progressão, 
integração e crescimento com prazer e satisfação. (CENTRO, [sd]). 

 

Segundo Santana [sd], na prática da bioenergética, o sujeito aprende a 

expressar o que sente através da respiração, assim, o sujeito deixa que suas 

emoções se revelem livremente, e vê atitudes e sentimentos programados serem 

modificados. 

A bioenergética então permite, a compreensão da forma de expressão 

corporal de cada um, por meio da prática de exercícios que aliam ações corporais, 

mentais e espirituais, com o objetivo de ajudar as pessoas a liberarem toda sua 

carga de prazer e alegria reprimida desde cedo, conquistando uma melhor qualidade 

vital, mais sensibilidade, percepção e coragem para lutar pelo que deseja, não pelo 

que esperam dele. (SANTANA, [sd]). 

No capítulo anterior, foi visto que a arte e a dança conseguem chegar no 

lado sensível do sujeito, e aproximar esse sujeito de si mesmo para que ele se 

conheça melhor e se reencontre. 

Mallmann e Barreto (2004) apud Hayek et. al. (2014) defendem a ideia 

central de que a dança contribui para a autoestima; promove situações de terapia; 

oferecendo assim uma maior e melhor qualidade de vida física motora e psicológica 

ao indivíduo.   

A dança solicita a necessidade de engajamento total de presença (corpo; 

mente e espírito) e isso libera o indivíduo da imagem que constrói sobre si mesmo e 

da postura com a qual ele aprende a enfrentar o mundo. (VIEGAS e BORGHETTI 

2007 apud HAYEK et al 2014). 
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No cotidiano aparecem diversas situações, dificuldades que muitas das 

vezes incomodam, que desencadeiam muitos fatores, levando a procurar a ajuda de 

um profissional. O processo terapêutico possui diversas etapas de forma que o 

sujeito busca resultados através de uma linguagem- verbal, para encontrar em si 

qualidades. “Quando se fala em psicologia, mais especificamente, em psicoterapia, 

é de senso comum a ideia primeira de se tratar de uma forma de atendimento clínico 

onde a linguagem falada é o canal pelo qual o psicoterapeuta toma conhecimento 

dos conflitos e angustias de seu paciente.” (LIMA, 2011, p. 41). Entretanto, a 

linguagem não falada, o trabalho com o corpo, também pode trazer resultado para o 

processo terapêutico já que não só a mente mas também o corpo registra tudo 

aquilo que se vivencia. 

De acordo com Santos (2010), o corpo manifesta o pensamento humano, é 

ele o instrumento, com estudo dos movimentos, os gestos passam a ser mais 

observados, sentidos e vividos, através da consciência deste movimento e da auto-

percepção. 

Os movimentos, expressam sentimentos que estão no inconsciente e no 

consciente, que o sujeito muitas das vezes não expressam através das palavras, 

porém o corpo fala. “Os potenciais adormecidos no corpo se transformam quando 

ele, ao mover-se, se expressa numa linguagem não-verbal, que vai produzindo, 

ostensivamente, mudanças positivas, não apenas corporais mas também psíquicas.” 

(Fux, 1988, p. 10).  

“Dançar e expressar-se é tratar de viver em plenitude com tudo. [...] Todas 

essas mudanças são estímulos importantíssimos para a expressão de nosso corpo.” 

(FUX, 1988, p.56). Texeira-Machado, DeSantada (2013) apud Viriato et al (2014), 

mostram a contribuição da dança no aperfeiçoamento neuromotor de pessoas com 

deficiências físicas, e interferência positiva nos fatores emocionais. 

As pessoas estão no automático, na correria do dia-a-dia que não param 

para perceber o seu corpo, as mudanças que ele sofre com a sua interação com o 

meio. A dança como técnica expressiva dá o poder para se identificar e descobrir o 

corpo e seus aspectos (MARCELLINO, 2013), portanto como terapia tem uma 

linguagem não verbal, que possibilita ao sujeito a identificar aquilo que está 

guardado e registrado no corpo como, mágoas, angústias, traumas, sentimentos e 
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emoções, onde de acordo com Santos (2010), se encontram no corpo em forma de 

dor e tensões. 

A dançaterapia é recurso que favorece maior contato do sujeito consigo 

mesmo, contribuindo para ganhos físicos e emocionais (VIRIATO et. al., 2014). 

Dessa forma é uma terapia a qual o sujeito é livre para se mover, criando suas 

próprias coreografias, sendo com uma música ou no silêncio. De acordo com 

Texeira-Machado (2013/2015) a dança como terapia, pode agir na ativação de vias 

sensórias que viabilizam o aperfeiçoamento do gesto, possibilita a liberação de 

energia, adrenalina, serotonina, para seu bem estar, sensação de prazer e alegria,  

A dançaterapia é a união entre dois campos: a dança e a psicologia. De 

acordo com Painado (2012) é uma abordagem corporal voltada para o sujeito, e do 

que está além dele, onde estimula o movimento criativo, a integração entre as 

pessoas. A dançaterapia é um trabalho um pouco diferente dos trabalhos 

terapêuticos, porém segundo Fux (1988) ela pode auxiliar e dar um suporte aos 

psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, pois nos movimentos nota-se seu mundo 

interno, onde mostram seu estado interior. 

 “A dançaterapia pode dar-lhes esse apoio, já que através da palavra 

podemos esconder e mentir, mas nosso corpo, unido ao movimento, não pode 

enganar nem mentir” (FUX, 1988, pág. 21).  De acordo com Fux (1988), quando o 

corpo está em movimento e se expressando ele diz a verdade, pois o corpo não 

pode mentir. Acredita-se que a dançaterapia favorece uma ajuda as outras terapias, 

visando ganhos motores, emocionais e cognitivos. (TEXEIRA-MACHADO, 

DESANTANA, 2013; VIRIATO et al., 2014) 

A dançaterapia não tem um objetivo de ensinar o sujeito a dançar qualquer 

tipo de dança, mas segundo Viriato et. al. (2014), tem o objetivo de incentivo, dentro 

das posses de cada sujeito, estimula o sujeito a perceber seu corpo, e tudo que 

acontece nele, respiração, pulsação, dores, tensões.  

Um método criado por Maria Fux, uma bailarina, coreógrafa e professora, 

para que o sujeito encontre a si mesmo através de estímulos, desatando conflitos 

que há em si. “As pessoas que procuram a dançaterapia vêm em busca de si 

mesmas, em busca de seu próprio corpo, de um corpo que expresse todo o seu 

potencial e que as façam sentir-se melhor” (SANTOS, 2010 {sd]).  
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Na dançaterapia se utiliza diversas formas para se trabalhar, o corpo, a 

música, o ritmo, o silêncio, principalmente com deficientes auditivos, as linhas, as 

cores. De acordo com Santos (2010), o instrumento principal é o corpo, porém são 

utilizados diversos tipos de matérias, tais como, balões, cordas, bolas, diversos tipos 

de tecidos, lápis de cor, lápis de cera, tintas, papel, etc., dependendo do objetivo 

desejado. A dançaterapia utiliza diversos recursos da dança, como educacionais, 

artístico e terapêutico, para auxiliar o sujeito a descobrir seu caminho, superar seus 

desafios, sua deficiência. (PAINADO, 2012). 

Na dançaterapia até o silêncio é uma forma para se trabalhar, pois possibilita 

o entendimento do ritmo interno do sujeito, fazendo com que possa perceber e 

sentir. O ritmo não dá para ouvir, mas é uma passagem que existe e percorre no 

interior do sujeito. E que se pode reconhecer como ritmo interno, como a pulsação 

do coração, pela respiração. (PAINADO, 2012). 

Na dançaterapia como na dança, atende todo tipo de público, criança, adulto, 

portadora de necessidades especiais ou não, porém a única diferença que existe 

entre as duas, segundo Santos (2010) é que na dança o dançarino interpreta um 

papel, valorizando sua técnica, tendo um público para assisti-lo e a até mesmo 

sendo cobrado, já na dançaterapia não existe essa cobrança, ele apenas precisa 

dançar de dentro para dentro, onde o sujeito tem que se aceitar primeiro para depois 

aceitar o outro.  

Em dançaterapia pode ser potencializado o maior autoconhecimento, quando 

se percebe que o próprio corpo é capaz de fazer, assim amplia a noção de si 

mesmo. (Viriato et. al., (2014). A dançaterapia é uma passagem aberta a uma 

integração total, já que o corpo quando estimulado faz aparecer áreas adormecidas 

que transformam o sujeito, ao expressá-las representam o seu mundo oculto e o 

sujeito se sente melhor. (FUX, 1988).  

Essas representações mostram suas mágoas, angústias, traumas. De acordo 

com Santos (2010), essas energias que se encontram no seu corpo em forma de 

tensão ou dor, são liberadas.  

O trabalho em dançaterapia em grupo os resultados são bem mais positivos, 

de acordo com Santos (2010), onde fica mais fácil para perceber o que outro tenha a 

desenvolver, apesar de cada um possuir seu próprio ritmo, tempo. No grupo cria o 
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aperfeiçoamento individual, favorece a troca de experiências, a socialização e o 

aprendizado. 

Segundo Fux (1988, p. 97) apud Santos (2010): 

Quando estamos em grupo começamos a encontrar no outro aquilo que nos 
falta. Aí começa a dançaterapia, onde o movimento é uma linguagem não 
verbal, que nos vai convertendo sem pressa, com o tempo de cada um, 
naquilo realmente somos; e, lentamente, vamos nos enriquecendo nosso 
corpo para que se expresse melhor, afastando nossos medos. 

 

Em dançaterapia trabalha o movimento para que o corpo saia de sua rigidez e 

transforme em elasticidade, motivando a alegria e a vontade de viver, atendendo as 

necessidades das pessoas que estão na busca de uma qualidade de vida. A 

dançaterapia trabalha o prazer, a concentração, a paciência, o respeito as 

diferenças, tendo um caminho que leva o sujeito ao autoconhecimento. (PAINADO, 

2012). 

De acordo com Viriato et. al. (2014, p.69):  

A dançaterapia se apresenta como um importante recurso no processo de 
reabilitação, uma vez que favorece maior contato do paciente consigo 
mesmo, de forma global, e desta forma contribui para ganhos não somente 
físicos, mas emocionais. 

 

A dançaterapia auxilia o sujeito no contato com o próprio corpo, estimulando 

novas experiências, influenciando mudanças no jeito que a pessoa se percebe e 

sente a respeito de si mesma. (VIRIATO et al, 2014). 

Assim, de acordo com Texeira-Machado (2013/2015), a dançaterapia 

favorece o sujeito, inclusive no equilíbrio corporal e além disso contribui para 

melhora da qualidade de vida do adolescente com espectro autista.  

Pode-se então concluir que a dança como terapia, faz com que o sujeito se 

reencontre e conviva consigo mesmo, mantendo-se o equilíbrio total, na integração 

de corpo-mente. De acordo com Painado (2012), o novo está sempre presente no 

processo de transformação e desenvolvimento do movimento, onde as emoções e 

sentimentos, como angustia, tristeza, culpas vão sendo transformados em prazer, 

alegria, estimulando mudanças positivas para aquele sujeito. 
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Capítulo 4 

Psicologia e dançaterapia 

Nosso corpo revela a nossa história psicológica, a cultura, a educação 

recebida e o modo que o sujeito utiliza para ter um espaço. Dessa forma, colocando 

o corpo como um lugar onde tudo o que vivenciamos está impresso, trabalhar então 

com o corpo, proporciona o sujeito a entrar em contato com o que está registrado, e 

se envolva com isso e perceba isso de modo a transformar o que está de certa 

forma bloqueando seu desenvolvimento e ir em direção à compreensão, a aceitação 

e integração. (HENRIQUES, 2010)  

A experiência imediata é um processo ou uma consciência vivenciada por 
meio da qual todo o ser está comprometido com seus sistemas cognitivos, 
sensório-afetivo, motor, levando-nos a um contato pleno e imediato com a 
experiência interna. Trata-se não apenas de uma consciência cognitiva do 
que está acontecendo mas de uma percepção vivenciada de uma 
experiência corporal. (RIBEIRO, 2006, p. 32) 

 

De acordo com Henriques (2010), com aquilo que o sujeito interpreta, a 

forma como ele atende seus anseios, como lida com suas necessidades, suas 

frustrações e privações seja exterior ou interior, ele pode mudar se sentir que está o 

prejudicando. 

O sujeito tem medo de ir além de si, das suas próprias possibilidades, assim 

o processo terapêutico é resgatar, é trazer o que está perdido e não mais sentido 

pelo sujeito, para que então ele não sinta a dor de olhar para si e não se reconhecer. 

Mudar sua forma de viver, suas atitudes, há crescimento e mudança, porém só é 

possível quando o sujeito se conhece, e o objetivo do trabalho terapêutico é de 

auxiliar através de técnicas, que o indivíduo mude e em resultado disso transforme 

seu estilo de vida, seu meio ambiente e estado psicológico, tendo uma vida mais 

prazerosa. (HENRIQUES, 2010; RIBEIRO, 2006)  

No capítulo 2 e 3, pode-se perceber que a dança consegue chegar no lado 

sensível do sujeito, e a dança como terapia faz com que o sujeito se reencontre e 

conviva consigo mesmo, mantendo-se o equilíbrio total.  

O trabalho com a dança e o movimento como instrumento terapêutico tem 

seu apoio na percepção de corpo-mente como concepções inseparáveis. Uma razão 

necessária é entender que o movimento corporal interfere tanto estado externo 
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quando nos estados emocionais internos e essa interferência gera mudança que 

reflete a nível psicológico e as memórias são registradas no corpo, quando algo não 

vai bem esses registros marcam o corpo com sinais na forma de tensões e 

movimentos rígidos, travados. Assim, ao aumentar as alternativas do movimento, o 

sujeito vai buscar explorar não só novos movimentos, mas também vai trabalhar 

seus movimentos guardados, através das experiências que a vida pode proporcionar 

a ele. (RIBEIRO, [sd]). 

A partir do momento em que o sujeito é livre, ele consegue expressar com 

facilidade seus sentimentos e angustias, de acordo com Silva e Silva (2012), para o 

desenvolvimento do sujeito, o terapeuta dará um suporte, porém vai ser o próprio 

cliente quem vai dizer se está bom para ele ou não, se está melhorando seus 

conflitos. E neste processo o terapeuta dá condições para o sujeito adquirir a 

consciência do corpo trabalhando com o movimento, dessa forma o sujeito tem que 

acreditar no impulso interno de seu corpo, onde o movimento aparece e aos poucos 

vai virando dança, assim conseguirá criar uma conexão entre o que é externo com o 

que está acontecendo em nível intrapsíquico, onde o corpo expressa o estado 

interior, porém é necessário entender o que ele está dizendo. (BATISTA, 2013).  

Deste modo foi feita a escolha da teoria gestaltista para o desenvolvimento 

deste trabalho, considerando a estreita relação teórica da Gestalt com a maneira 

como é desenvolvida a técnica de dançaterapia. Destacamos que a principal entre a 

Gestalt-Terapia, o Existencialismo, o Humanismo, a Fenomenologia e a Dança.  

A psicologia cede instrumentos que preparam o sujeito a fazer opções 

concretas diante das questões reais da vida. A Gestalt-terapia traz esse 

conhecimento, essa visão do humanismo, trabalha para que possa ter um bom 

resultado na relação Cliente-terapeuta. (RIBEIRO, 2006). A psicoterapia humanística 

entende que o homem todo por inteiro é o sujeito do processo psicoterapêutico. 

Saindo da dicotomia, tendo um discurso único na compreensão do ser humano, não 

só corpo, nem só mente, mas o homem inteiro. (RIBEIRO, 2012)  

A Gestalt-Terapia é considerada uma terapia do contato. Ela como uma 

terapia do encontro e do contato, atenta- se pouco com uma psicologia centrada no 

passado ou no amanhã. (RIBEIRO, 2006) 

http://gestaltemmovimento.com.br/contato/
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Preocupamo-nos com uma ciência psicológica que encontre respostas reais 
às demandas do aqui e agora das pessoas, que pare de psicologizar as 
situações e encare a realidade, abrindo caminhos para respostas mais 
adequadas às situações do mundo moderno. (RIBEIRO, 2006, p. 31/32) 

 

De acordo com Ribeiro (2006), o contato é o que leva a essência do sujeito, 

na forma que o sujeito faz suas escolhas e por meio delas revela mais seu íntimo, 

seu interior. Para as possibilidades de contato com o mundo nascem do contato 

consigo mesmo. A partir do momento em que o sujeito entra em contato consigo ele 

consegue se conhecer, dessa forma, segundo Ribeiro (2012), no ponto de vista da 

Gestalt-terapia, o conhecer-te significa largar qualquer forma de resistência, largar o 

que há de estranho dentro de si. Não significa que tem que se desconhecer, significa 

conviver com ele na individualidade. 

Em Gestalt-terapia compreende-se o organismo como uma totalidade 

mente-corpo imbricada no campo, o que significa dizer que corpo, mente e ambiente 

derivam da mesma situação de interação, mantendo um fluxo de consciência. 

(GESTALT, [sd])  

Em Gestalt-Terapia, o sujeito é compreendido como um sistema aberto, em 
constante desenvolvimento e crescimento em função de trocas criativas 
com o ambiente; ou seja, ele é um ser relacional que interage com o mundo. 
As funções de contato, mecanismos que o indivíduo dispõe para se 
relacionar com o campo, são sempre criativas na medida em que lidam com 
o novo. Ao longo desses processos de contato o indivíduo vai respondendo 
às informações, sensações e percepções decorrentes das trocas com o 
sistema, e isso é chamado de auto-regulação organísmica. Os ajustamentos 
que o sujeito precisa fazer para experimentar o mundo são sempre criativos 
porque se referem a uma assimilação constante entre o novo e o já 
conhecido (Ciornai, 1994 apud SILVA, CARVALHO e LIMA, 2013, p. 21). 

 

De acordo com Ribeiro (2006), a Gestalt-terapia ou qualquer outra 

abordagem humana, precisa se basear nos postulados da ciência, da técnica da arte 

e da linguagem, pois esses elementos são alguns pilares da relação terapêutica. 

Porém cada Gestalt-terapeuta terá seu estilo assumindo com base nesses. Pois tem 

uns que se expressam melhor com a teoria, outros pela reexperiência de processos 

emocionais, outros por um fazer e acontecer, e outros por uma terapia pela fala. E a 

arte como um caminho livre de expressão contemplativa, reside todas essas 

possibilidades. (RIBEIRO, 2006)  
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De acordo com Alvim (2007) A Gestalt-Terapia é uma abordagem que aceita 

o infinito e o imperfeito como forma de expressão e que trabalha na valorização e no 

reconhecimento da plasticidade dessa forma. É apenas a partir desse 

reconhecimento que, então, pode a forma ser plenamente assumida e vivida na 

relação com o terapeuta. 

Os pensadores em Gestalt-terapia “encontraram nas artes uma visão de 

funcionamento ideal, a qual eles estenderam a toda atividade humana. Essa visão 

tornou-se a sua medida de saúde e doença e guiou sua prática em psicoterapia” 

(Miller, 1980, p.86 apud SILVA e SILVA, 2012). De acordo com Alvim (2006) apud 

Silva e Silva (2012), a Gestalt-terapia foi considerada por pensadores e clínicos que 

tinham um envolvimento em disciplinas artísticas, como literatura, dança, teatro, 

música. 

O sujeito ao se entregar na dança, o resultado é a auto-realização, um bem-

estar total do conhecer seu eu, conhecer seus potenciais físicos e saber quais são 

as suas habilidades. De acordo com Silva e Silva (2012), essa realização vai ocorrer 

depois que o sujeito fizer o experimento corpóreo, experimento dos diferentes 

ritmos, pois quando as aulas acontecem de forma diferente colabora para o 

conhecimento da totalidade de quem dança, que por meio deste conhecimento 

encontra a melhor forma de se realizar através de movimentos.  

Por consequência, as comunicações internas passam ser estabelecidas com 

mais regularidade e clareza, assim, o cliente em terapia começa a compreender sua 

própria mensagem, pois seus movimentos passam a ter mais sentidos. (SILVA e 

SILVA, 2012)  

A auto-regulação, é o princípio básico da Gestalt, dessa forma Ribeiro (2006, 

p. 56) diz que:  

Auto-regular-se significa respeitar a totalidade funcional do organismo, 
significa olhar-se e se comporta-se como um todo organizado e eficiente, 
significa privilegiar as necessidades que gritam dentro de nós para ser 
saciadas ou satisfeitas, significa-se olhar-se como uma pessoa inteira no 
mundo, significa amar o corpo como a casa na qual habitamos, significa 
prestar atenção ao infinitos pedidos de socorro que o corpo emite e pensar 
que o alimento pode ser encontrado, sempre, dentro da própria pessoa, 
sem perder seu aspecto relacional no mundo 
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Assim, um organismo se desregula quando obrigam uma força e habilidade 

para qual ele não está preparado, sendo uma violência ao seu limite. Muitas vezes a 

relação corpo-mente não entende essa conexão. (RIBEIRO, 2006)  

Fux (1988), afirma que o sujeito se sente melhor dançando de dentro para 

fora e se reconhecendo por meio dos seus corpos. Que primeiro você se aceita para 

depois aceitar os outros. A dançaterapia é uma passagem aberta a integração total, 

logo o corpo estimulado faz surgir as áreas adormecidas que se transformam 

quando o sujeito se move, que ao mostra-las, vai produzindo propositalmente 

mudanças, não apenas corporais mas também psíquicas, revelando o que estava 

escondido no seu mundo interno, dessa forma se sente melhor. (FUX, 1988)  

De acordo com Yontef (1993), na gestalt o objetivo da terapia é a 

awareness, onde entende-se o conhecimento do ambiente, a responsabilidade pelas 

escolhas, a auto-aceitação, o autoconhecimento e a capacidade do contato. A 

awareness é o momento em que o sujeito se percebe como uma totalidade em 

funcionamento, assim se vê como possível. Ele se dar conta de quem ele é, fazendo 

uma união harmoniza do ser e o estar aqui agora, se conhecer como no mundo e do 

mundo. (RIBEIRO, 2006)  

O trabalho clínico em Gestalt-terapia, busca-se uma ampliação da 

consciência do sujeito sobre seu próprio funcionamento, ou seja, uma awareness 

sobre como ele funciona, como interrompe no seu processo de contato consigo e 

com o mundo, o que esse sujeito faz para chegar em seu próprio equilíbrio, tomando 

suas próprias decisões e fazendo escolhas para atender as suas necessidades. 

(GESTALT, [sd])  

“Processos artísticos, assim como outros processos experienciais, podem 
ser um recurso valioso para ajudar a intensificação do contato, que tem 
raízes em funções tais como ver, cheirar, sentir, mover. Falar não é uma 
avenida direta de contato com nossas realidades internas ou nosso 
ambiente; apenas nomeia e às vezes ajuda a organizar o que contatuamos 
com os sentidos”. (CIORNAI, 1994, p.14 apud SILVA, CARVALHO e LIMA, 
2013, p. 27/28). 

 

De acordo com Yontef (1993) em Gestalt-terapia, a autonomia e a 

autodeterminação do sujeito são consideradas importantes. A terapia em Gestalt-

terapia é feita, de forma que explora aquilo que o cliente tem, mais do que modifica 
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seu comportamento, com objetivo de crescimento e autonomia, tendo um aumento 

de consciência, o Gestalt-terapeuta direciona-o para um trabalho de awareness.  

De acordo com SILVA; OLIVEIRA (2014), a consciência corporal aumenta 

não só pelos exercícios motores, mas também pelo trabalho que faz com aspectos 

menos materiais e mais invisíveis, que ela denomina “energia aplicada”. Assim, 

proporcionam ao dançarino a possibilidade de enxergar esse movimento no corpo, 

antes de explorar as possibilidades desse corpo, é preciso que o sujeito o reconheça 

e identifique qual o seu papel no espaço. 

As noções de “consciência corporal” e “presença” citadas pelo saber dança 
como fatores importantes no processo remetem, em Gestalt-terapia, à 
noção de awareness, um dos conceitos primordiais da Gestalt-terapia. 
Indica uma concepção de consciência presencial que não é da ordem da 
representação, da reflexão, do juízo ou do conhecimento, mas da ordem de 
um engajamento corporal no mundo. Awareness é uma forma de 
experienciar; é o processo pelo qual nos conectamos cognitiva, energética, 
sensório-motor e emocionalmente com aquilo que é de fundamental 
importância no campo organismo/ambiente (PERLS, HEFFERLINE; 
GOODMAN, 1997 apud SILVA; OLIVEIRA, ALVIM, 2014, p. 48/49) 

 

Os sentimentos como resultado da descoberta de si, provavelmente vai 

parecer à superação, poder, libertação, felicidade, sensibilidade e aceitação. O 

sujeito ao expressar seus sentimentos por meio da dança apresenta mudanças a 

qual ele toma consciência, podendo responsabilizar-se de seus atos. (SILVA & 

SILVA, 2012) 

De acordo com Silva & Silva (2012) o sujeito conseguirá apontar qual 

sentimento que lhe acontece e em que direção se move, se tiver possibilidade de 

sentir o que se passa dentro e fora de si, diferenciando isso na ocasião atual. Dessa 

forma o terapeuta vai chamar o cliente para experimentar esse sentimento de forma 

profunda, para que se aposse dele. (POLSTER & POLSTER, 2001 apud SILVA & 

SILVA, 2012)  

Em dançaterapia, o movimento é reflexo do seu estado interior e exterior, 

sendo o corpo instrumento, onde o sujeito se expressa e se sente através da dança. 

Por meio dos movimentos da dança, o sujeito poderá experimentar o aqui-e-agora, 

procurando a auto-regulação, a conscientização, o equilíbrio total na integração 

corpo-mente, para que assim possa fechar Gestalt, fechando uma conclusão, que 

antes estavam abertas. (SILVA & SILVA, 2012) 
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O processo em Gestalt-terapia leva a mudança em todos os lugares, quanto 

mais verificada a investigação, mais forte é a reorganização. Os clientes em Gestalt-

terapia são responsáveis por eles mesmos, o terapeuta facilita a abertura da 

consciência travadas, e das áreas de fronteiras de contato reservadas. (YONTEF, 

1993) 

Portanto, “a Gestalt-terapia, como humanismo, é proposta de libertação e de 

liberação do homem das teias que o algemam a ele mesmo à realidade que o 

cerca.” (RIBEIRO, 2006, p.52). Assim, a Gestalt-terapia produz de melhor o que 

ensina o humanismo, e o que mais de inovador oferece a psicologia hoje, como um 

cuidado com o sujeito.  

Criando uma proposta diferente de estar no mundo, indicando caminhos, 

para que o sujeito então faça contato, crie uma consciência na passagem da auto-

regualção própria e o meio. (RIBEIRO, 2006) Permitindo o sujeito através da arte se 

expressar com toda liberdade, com uma técnica que mostre direções para a 

compreensão, do sentir, do movimento, do corpo-mente, compreendendo assim sua 

totalidade, para se completar inteiramente. 
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CONCLUSÃO 

Pode-se concluir com o decorrer do trabalho que a dança pode contribuir 

com o processo terapêutico e que é um recurso que colabora com os objetivos 

terapêuticos. Ampliando a autonomia do sujeito, fazendo com que ele se perceba no 

mundo interno. A própria criadora não usava o termo terapia, porém, Fux (1988), 

relata que os psiquiatras e psicólogos que viram o seu trabalho confirmaram que 

aquilo que ela fazia era uma dançaterapia.  

Trabalhar com a dançaterapia é relativamente nova, e a dança como 

contribuição terapêutica está crescendo. Dessa forma foi desafiador e difícil para 

elaboração do trabalho, já que essa área ainda vem crescendo, e não se tem muitos 

materiais, que por exemplo, ligue uma abordagem teórica a dançaterapia. A 

dançaterapia não pode ser ligada apenas como uma forma de tratamento em 

clinicas psiquiatras ou até mesmo em reabilitação, pode ser aplicada em diferentes 

processos de intervenção, onde o sujeito busca o autoconhecimento, crescimento 

pessoal. E em principalmente em processos terapêuticos já que ao longo do trabalho 

pode se perceber que corpo-mente são parte de uma totalidade. 

Entendemos que novas pesquisas devem ser realizadas, considerando 

especialmente diferentes linhas teóricas. 
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