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Dania
Neumann
A ustri aca de nasci ment o
a pai xonou-sepor P ort ugal
porquegostade lugaresbuc6iicos,uaipara14 an-os.
Aqui se
fixou e e em Cascaisoue desenvolvea sua actividadede
dangoterapeuta.Atrav6s da
anSlise do'movimento e da
dangoterapia pretende curar
ou aliviar certasmaleitas bern
caracterisficas
do nosssotempo, como o stress
e as depress6es,:ou'males de sempre,
como o autismo, a esquizofrenia ou as neuroses. Com
uma formaElo no Ambito das
letras, Dania optou mais,tarde por firar vd,rioscursosem
que a expressSocorporal desempenha um papel fundamentaL
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Curapsfquica
rnento
estarnornovi
Iniciou os seus estudos em linguas,porque mudoul
Estudei essencialmente literatura, mas a dadaaltura necessiteide
ter um contraponto em que enffasse movimento. Tive de escolher algo que complementasse a
Iiteratura. Procurei semDre uma
forma de movimento diferenteda
danEade estilo. Nlo gostavada rigidezdessasdisciplinas.Gostode
algoque venhado interior parao
ex t e ri o r. e m o u e s e tra n s mi ta
muita expressio. criatividade e
esoiritualidade. E uma filosofia
de vida. em vez de uma t6cnica.
Qual foi o pontap6 de saidal
Foi o buth6.uma dagajaponesa
em que a expressiocorporaltem
um grande papel. Comecei a fazer workshopsna Austria, depois
de assistira um espect6culo.

Oque€adangotei api a?
A dangoterapi a comeE ou nos
anos 40, nos E stadosU ni dos.
Pessoasque vinham da danEacomeEarama trabalhar e a dar assistdncia em hospitais psiquiStricos.
Criavam formas de comunicaEdo
com essaspessoas.Faltava,no
entanto, uma teoria, uma avaliaEdocritica do m6todo.
Foi entdo que nasceu a anilise
dos movimentosl
Sim. A anSlisedos movimentos 6
a observaglo do movimento de
uma pessoa para se concluir a
imagem que tem do pr6prio corpo. Tem a ver com novas teorias
psicanaliticasque estudam as interacEdesdos b6bes com o meio
ambiente cue os rodeia. Observam-se sobretudo as resposras
aos estimulos exteriores da oarte

motora. Sdo exactamenteos estimulos cue trabalhamos. Tentamos dai i pessoamovimentos
que nao conseguelemDrar.
A partirdai comegao trabalhol
Tenta-seintegrar movimentos esquecidos.E precisoestimular a
pessoae interagir com ela, 6 necess6rioabrir os conhecimentos
para chegar ao movimento puro.
Quanto maior a distAncia entre
movimento e pensamento,mais
possi bi l i dade hd de exi st ir em
ooengas.
Que diferengas h6 para as terapias convencionaisl
H6 doenEasque nunca se curam
com medicamentos,mas h6 casos em oue sio mesmo necessSrios. H5 compiementaridade.
Vanda Lopes

