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distdncia com o outro, no sentidr
do pontopm que ele entra na tu
esferaprivada. Quando podes con
trolar essa distdncia ou proximi
dade ficas relaxada. Tens a inte
gragdo dessa possibilidade". Nes
te diiilogo, e a partir dos movi
mentos executados, tamb6m r
possivel descobrirem-se fraque
zas, inseguranqas, fragilidades I
vulnerabilidades. As liigrimas qut
dai adr€m fazem perceber a eficd
cia deste m6todo. A confrontaEdr
critica fomenta a transformaEit
processual da "imagem do corpo"
que 6 a percepEdo de si pr6prio.

Retomando o tema do alcancr
6 altura de dividir o grupo em doir
para proceder ao "movemenl
study". Os dois grupos rerinem-se
e preparam o seu exercicio de in.
teracgdo. No final, titulam-no. I
termina a sessdo, nao sem antes
ser distribuido material te6ricc
sobre a aniilise do movimento. Nc
dia seguinte haveria nova sessdo.
E chega entSo o momento de per-
cebermos rnelhor em que consis-
te este m6todo.

,.Aani4lise do movimento tem
as suas raizes na danEoterapia,
uma tentativa de, atrav6s da
danga, se romper com o isola-
mento psiquico dos pacientes. Em
1966 era fundada, nos Estados
Unidos, a Associagio de Danqo-
terapia e o m6todo foi posterior-
mente reconhecido como trata-
mento psicoterap€utico. Nos ril-
timos 50 anos surgiram v6rios
principios de aplicar a danqa e o
movimento como terapia. Desta
feita, comeEou a utilizar-se a ex-
pressio "terapia de movimento e
de danEa", distinguindo-a da
danqa artistica. O objectivo 6 fa-
zer com que o paciertte desen-
volva o seu ritmo interior, desis-
tindo dos estimulos exteriores.

Em 1986, o bailarino e core6-
grafo americano Cary Rick funda
aAssociaq6o de Dangoterapia na
Austria. E foi ao fim de muitos
anos de prdtica e estudo, avalian-
do as diversas aplicaq6es da danqa
e do movimento em terapia, que
CaryRick criou o m6todo de tera-

esquecida. Um pormenor 6 ane-
xado d temiitica. "Percebam a di-
ferenga com as variaE6es: esticar
muito ou pouco", exemplifica a
analista do movimento. Os exerci-
cios continuam sob um silOncio
pacifico. Muitos executam-nos de
olhos cerrados. Terminado o tem-
po, inicia-se nova andlise. Dania
NeUmann avanga: "este exerCiCio
tem a ver com alcance. Quando
se estica tem-se mais alcance.
Quando se flecte tem-se menos
possibilidade de alcance'. Um dos
alunos diz ter descoberto v6rias
coisas, entre as quais a utilizagSo
do corpo de forma mais harmo-
niosa. Outro considera: "inicial-
mente fiquei com a sensagdo de
que era muito limitado. Foi
agrad6vel a quantidade de possi-
bilidades que me sugeriu este te-

ma depois".
Passando para o exercicio se-

guinte, a ordem 6 dada: "utilizem
o alcance nas vossas inter-re-
laqdes". Durante a execuEdo, o gru-

"po reage com sorrisos e jogos. Al-
guns elembntos imitam os movi-
mentos de outros. A interacEdo
ananca algumas gargalhadas a Da-
nia Neumann. Um dos alunos co-
loca-se defronte das portadas da
varand4 olhando o exterior ou, tal-
vez, observando a sua imagem re-
flectida. Terminado o exercicio, a
analista do movimento convoca
nova reunido inquirindo sobre a
influ€ncia do novo tema. Denun-
cia ainda a relagSo entre este
exercicio e o poder de integraqao
numa relag6o. A partilha tem ini-
cio e a analista do movimento dd
achegas no que toca a interpre-
tag6o: "conseguiste regular a
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A andlise do movimentotem as suas

a-se
sivel
des-
)rpo. Depois de escassos minutos de

descanso 6-lhes proposto o tema
hlar Esticar e Flectir. Mais uma vez, o
tro o corpo entra em acq6o, desta vez
rali- subordinadoaotemaproposto.A
leu- primeira reacqdo 6 esticar e flec-
ter o tir apenas os membros inferiores
bri- e superiores mas descobre-se,
mo- ent6o, que 6 possivel fazer o mes-
lro- mo a vdrias partes do corpo. Dos
sio, p6s icabeqa, nenhumazonafica

Libertar o corpq satisfazer impilsos, reflectir iobre os pr6prios movimentos sdo algumas das componentes do curso

E!4s na danqoterapia, terapOutica
iniciada por rlolta dm anos 40
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