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esquecida.
Um pormenor6 anePassando
parao exerciciosexado d temiitica."Percebama di- guinte,a ordem6 dada:"utilizem
ferengacom asvariaE6es:
esticar o alcancenas vossasinter-remuito ou pouco",exemplificaa laqdes".Durantea execuEdo,
o gruanalistado movimento.Osexerci"po reagecom sorrisose jogos.Alcioscontinuamsob um silOncio gunselembntosimitam os moviAandlise
domovimentotem
assuaspacifico.
Muitosexecutam-nos
de mentos de outros.A interacEdo
terapOutica
E!4snadanqoterapia,
olhoscerrados.Terminadoo tem- anancaalgumasgargalhadas
aDainicia-senova andlise.Dania nia Neumann.Um dosalunoscopor
iniciada
rlolta
dmanos
40 po,
NeUmannavanga:"esteexerCiCio loca-sedefrontedasportadasda
tem a ver com alcance.Quando varand4 olhandoo exteriorou,talDepoisde escassos
minutosde se esticatem-semais alcance. vez,observandoa suaimagemredescanso6-lhespropostoo tema Quandoseflectetem-semenos flectida.Terminadoo exercicio,a
Esticare Flectir.Mais uma vez,o possibilidadede alcance'.Um dos analistado movimentoconvoca
corpo entra em acq6o,destavez alunos diz ter descobertov6rias nova reunidoinquirindo sobrea
subordinadoaotemaproposto.Acoisas,entreasquaisa utilizagSo influ€nciado novotema.Denunprimeira reacqdo6 esticare flec- do corpo de forma maisharmo- cia ainda a relagSoentre
este
tir apenasosmembrosinferiores niosa.Outro considera:"inicial- exercicioe o poder de integraqao
e superioresmas descobre-se, mentefiquei com a sensagdo
de numa relag6o.A partilha tem inient6o,que6 possivelfazero mes- que era muito limitado. Foi cio e a analistado movimentodd
mo a vdriaspartesdo corpo.Dos agrad6vela quantidadede possi- achegasno que toca a interprep6sicabeqa,nenhumazonafica bilidadesque me sugeriuestete- tag6o: "conseguisteregular
a
controlo,forga,pesodo corpo.,,56
podemosagir atravdsdo corpo_A
mente,s6,n6o 6 nadaf,advertea
analistado movimento.

distdnciacom o outro,no sentid
do pontopm que ele entrana tu
esferaprivada.
Quandopodescon
trolar essadistdnciaou proximi
dadeficasrelaxada.Tensa inte
gragdodessapossibilidade".Nes
te diiilogo,e a partir dos movi
mentos executados,tamb6m r
possiveldescobrirem-se
fraque
zas,inseguranqas,
fragilidadesI
vulnerabilidades.
Asliigrimasqut
dai adr€mfazempercebera eficd
cia destem6todo.A confrontaEd
criticafomentaa transformaEi
processualda"imagemdo corpo"
que 6 a percepEdo
de si pr6prio.
Retomandoo tema do alcanc
6 altura de dividir o grupo em doir
para proceder ao "movemen
study".Osdoisgruposrerinem-s
e preparamo seuexerciciode in.
teracgdo.No final, titulam-no.I
terminaa sessdo,
nao semantes
ser distribuido materialte6ricc
sobrea aniilisedo movimento.Nc
dia seguintehaverianovasessdo
E chegaentSoo momentodepercebermosrnelhorem que consiste estem6todo.
,.Aani4lisedo movimento tem
as suasraizesna danEoterapia
uma tentativa de, atrav6s da
danga,se romper com o isolamentopsiquicodospacientes.Em
1966era fundada,nos Estados
Unidos,a Associagiode Danqoterapiae o m6todofoi posteriormentereconhecidocomo tratamentopsicoterap€utico.
Nosriltimos 50 anos surgiram v6rios
principios de aplicar a danqae o
movimento como terapia.Desta
feita, comeEoua utilizar-sea expressio "terapiade movimentoe
de danEa",distinguindo-a da
danqaartistica.O objectivo6 fazer com que o pacierttedesenvolva o seuritmo interior, desistindo dos estimulosexteriores.
Em 1986,o bailarinoe core6grafoamericanoCaryRickfunda
aAssociaq6ode Dangoterapiana
Austria. E foi ao fim de muitos
anosde prdticae estudo,avaliando asdiversasaplicaq6esda danqa
e do movimentoem terapia,que
CaryRickcriou o m6todode tera-

