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Inicio o relatório desta experiência de extensão com o diálogo que me trouxe para 

as danças circulares. Aconteceu em uma supervisão de estágio no Instituto de 

Psiquiatria do Estado de Santa Catarina, em Janeiro de 2013, quando o psicólogo 

da mesma convidou os estagiários para dançar:  

“Eu gostaria que algum de vocês participasse da roda de dança circular da UFSC. 

Tenho vontade de um dia trazer a dança para o hospital.”  

Foi a primeira vez que ouvi sobre dança circular e não tinha a menor ideia do que 

isso significava.  Estava há pouco mais de dois meses na instituição. Iniciei meu 

estágio por lá no primeiro dia das férias acadêmicas de 2012, poucos dias antes 

das celebrações de final de ano. Meu tempo de descanso estaria dedicado ao 

estágio, aos moradores do antigo manicômio do estado. Realidade chocante para 

um então aluno da quinta fase do curso de psicologia desta universidade. As 

poucas semanas já passadas por ali me indicavam o árduo processo de 

ressignificações que viriam: saúde mental, loucura, arte, falas, corpos e espaços. 

 

Não cairia nada mal sentir transformações em meu próprio corpo e ele pedia para 

dançar… Só que medos, receios, ansiedades e angústias vinham assim que 

pensava em meu corpo dançando. Até então minhas manifestações dançantes 

eram feitas na sala de casa, aos sons colocados por minhas companheiras de 

habitação. Soltava o corpo e percebia que ele queria fluir, dobrar, se comunicar. 

Mas uma cabeça pensante colada a um corpo travado impedia que eu me 

entregasse às músicas e àquilo que elas podem trazer. E foi assim, no ímpeto da 

vontade de transformar que aceitei o convite do psicólogo da instituição.  

 



 “Eu aceito Luiz! Não tenho a menor ideia do que seja dança circular, mas estarei 

lá!” 

 

Entrei em contato com a professora Terezinha por e-mail, apresentando-me  e 

confirmando meu interesse por participar do grupo que a mesma coordenava no 

Centro de Educação (CED/UFSC). E então, uma semana antes do começo do 

semestre letivo acadêmico iniciou-se o grupo de danças circulares.  

 

Ao entardecer de uma quinta feira do mês de fevereiro de 2013, comecei a sentir 

minhas pernas tremerem, meu coração deu uma leve disparada e confesso que 

minhas mãos suavam. Estava a caminho da Sala do Corpo, no CED/UFSC para 

minha primeira aula de dança circular.  

 

Lembro que cheguei tímido, completamente acanhado, com as pernas trêmulas. 

Umas 20 mulheres se abraçavam, se cumprimentavam, contavam de suas 

semanas, riam se divertindo pelo reencontro após o recesso do grupo. O grupo 

que já dançava junto em anos anteriores, parecia ter uma harmonia que eu jamais 

havia presenciado em outros espaços. Aquilo me deixou mais ansioso ainda… Foi 

quando percebi quem era a professora em meio a todas aquelas pessoas… 

 

Lá estava ela colocando um centro no meio da sala, acendendo uma vela, 

organizando o som e recebendo abraços sinceros. Aproximei-me e me apresentei 

como estagiário do hospital psiquiátrico (IPq/SC), indicado pelo Psicólogo da 

mesma, que também participava do grupo mas não estava presente. Fui 

abraçado e ouvi três palavras que jamais saíram de minha cabeça: 

 

“Seja bem vindo!” 

 

Um círculo foi feito em torno do centro colocado pela professora. Eram muitas 

mulheres alegres e falantes. Sentia-me um peixe completamente fora d’agua. 

Sentia-me olhado por várias delas e fazia o mesmo, olhava uma a uma tentando 

sentir o que os olhares diziam… mas a ansiedade fazia com que eu desviasse 

olhares, gestos e sorrisos.  



 

Meus cabelos bagunçados, barba por fazer, camiseta de tie dye descolorida, 

bermuda e um par de meias levemente desgastadas imprimiam em minha cabeça 

a sensação de total inadequação. Aquelas mulheres que ali se apresentavam 

uma a uma, dizendo seus nomes e depois um “anjinho” que haviam tirado de uma 

caixinha eram tão lindas e leves, tão disponíveis e entregues àquele espaço que 

definitivamente eu não sabia me comportar.  

 

Fui apresentado pela professora ao grupo e, antes de iniciar a primeira dança, a 

mesma pediu que eu ficasse ao lado de uma das dançantes que ali estavam. E foi 

ao lado de Giseli que fiz minha primeira dança circular: Dança do sol, do criador 

da metodologia e grande divulgador das danças circulares, Bernhard Wosien. 

                                  Bernhard Wosien Dançando.   

 

Olhava os pés delas e com os meus completamente desconexos tentava 

reproduzir. E assim, ao final da música começava a tentar acompanhar levemente 

aqueles passos: 

 

“Trás, trás, balança, balança, frente, frente, lateral, juntou! E tudo iniciado com o 

pé direito!” 

 

Como um bom canhoto, consegui errar a grande maioria deles iniciando tudo com 

o pé esquerdo. Por vezes, em meio à música percebia a professora ao outro lado 

da roda e espelhado, me confundia mais e mais… Realmente meu corpo não 

acompanhava minha cabeça.  

 



E foi assim, pela primeira vez em minha trajetória acadêmica, que depois de 

terminar uma dança errando do começo ao fim, que me surpreendi: ninguém me 

corrigiu!  Como assim??! Cadê as tradicionais correções e métodos de se 

aperfeiçoar o movimento? A estética tão visada por nossa sociedade, onde 

estava?!  Para onde haviam ido os olhares críticos lançados àqueles que sempre 

erram? Conversinhas de canto sobre os novos alunos?! Por onde caminhava a 

academização da academia?! E nada aconteceu! A música terminou e passamos 

para a próxima, próxima, próxima… e por mais que eu errasse, em momento 

algum fui corrigido ou apontado como tal.   

 

Além disso, ao longo da roda, a cada música, sentia minhas mãos se aquecendo. 

Estava em contato. Contato com outras mãos, com os olhares, com a emoção e 

com a energia que a dança e que o grupo potencializava a cada momento. Passei 

a sentir meu corpo mais relaxado, porém segui errante até o fim. E feliz, naquele 

momento eu errava e sorria! E quanto mais eu errava, mais tranquilo eu ficava. O 

grupo acolhia, o grupo dançava, o grupo ria, o grupo era o responsável por todas 

as manifestações que ali ocorriam.  Eu era uma célula de um grande corpo 

circular que se abriu e me acolheu como parte. 

 

E assim, encerrou a roda. Com um abraço circular, agradecimentos, respirações e 

uma nova sensação: eu dancei!  

 

Saí daquela sala e antes mesmo de chegar ao ponto de ônibus para regressar 

para minha casa, o som de Bach ainda me permeava a cabeça. A dança do sol, a 

primeira dança circular que realizei na vida marcou meus batimentos cardíacos 

por uma semana… e por uma semana cantarolei e tentava reproduzir os passos 

sem a música, em frente a amigos, no hospital em que fazia estágio. E o “trás trás 

balança balança frente frente lateral juntou” passou  a ter algum sentido além de 

uma sequencia de passos dançante.  

 

A partir daí foram muitas outras músicas que passei a cantarolar e a tentar 

decifrar por pontos de ônibus, salas de aula, cozinhas e até em banheiros. E por 



um ano inteiro segui como dançante, nas rodas da UFSC, ampliando vínculos e 

fazendo bons amigos na dança. Assim foi até o projeto “Na roda da dança e 

saúde do trabalhador” ser aprovada pela pró-reitoria de extensão.  Coordenado 

pela professora Terezinha Maria Cardoso, o projeto constitui em uma parceria 

com o serviço de psicologia do Instituto de Psiquiatria do Estado e, a convite dos 

coordenadores, assumi a bolsa como extensionista do mesmo.  

Oferecemos rodas de dança circular nas quintas feiras, das 13:00h  às 14:30h 

para qualquer funcionário na sala de atividades da instituição. Objetivávamos, a 

partir de uma atividade de promoção de saúde, reduzir o estresse profissional 

naquele local.  

Com o decorrer do projeto, foram muitas as formações e aulas de dança que 

participei, muito material estudado e muitas vivências praticadas.  

Trago, pois, uma citação encontrada no livro de Luciana Ostetto “Dança circulares 

na formação de professores ”. Ao introduzir o capítulo ‘Fronteiras de exploração e 

descobertas: narrativas do processo’,  Luciana retoma um questionamento de 

Garaudy:  “Que aconteceria se, ao invés de apenas construirmos nossa vida, 

tivéssemos a loucura ou a sabedoria de dança-la?” (Garaudy, apud, OSTETTO, 

2014, p. 14) E por fim, completou: 

“O que aconteceria, penso então, se nós educadores, tivéssemos 
a ousadia e a sabedoria de dançar a educação?” (OSTETTO, 
2014, p.14) 

 

E por fim, eu pergunto a fim de constituir um rumo para este relatório: o que 

aconteceria se nós, psicólogos tivéssemos a loucura, a sabedoria, a ousadia e por 

que não, a sobriedade de dançar a tal da saúde mental?! 

 

Descrição da proposta: 

Traçamos como objetivo geral deste projeto “possibilitar o encontro com 

diferentes culturas e tradições, destacando simbolismos presentes nas danças 

circulares dos povos. Na meditação em movimento, característica das rodas de 

dança, abrimos espaço para o encontro com o silêncio – exercício fundamental 



para o ‘abrir-se’ à escuta do outro, provocar a percepção da harmonia, equilíbrio e 

fluência na relação ritmo movimento- ritmo musical.” (objetivos do projeto 

apresentado a pro-reitoria de extensão da UFSC).  

A partir da integração de músicas de diversas culturas poderíamos trabalhar com 

os funcionários do hospital em uma perspectiva de abarcar diversos simbolismos 

de diferentes regiões do mundo. O trabalho de pesquisa de danças foi essencial 

durante todo o trabalho desenvolvido, possibilitando, a partir das músicas, 

constituir um repertório que propiciasse a meditação em movimento, o encontro 

dos grupos, visando uma redução do estresse institucional, frequentemente 

presente no campo da saúde. 

Em uma das perspectivas de trabalho, o estresse pode ser compreendido da 

seguinte maneira.  

 

“Numa das abordagens mais produtivas sobre o estresse 

ocupacional, o estresse é um problema negativo, de natureza 
perceptiva, resultado da incapacidade de lidar com as fontes de 
pressão no trabalho. Provoca consequências sob forma de 
problemas na saúde física e mental e na satisfação no trabalho, 
comprometendo o indivíduo e as organizações (TROCÓLLI, 
STACCIARINI, 2001, p.18 ) 

 

Assim sendo, a dança circular pode agir como uma atividade de promoção de 

saúde, não atuando diretamente da redução do estresse laboral, mas 

colaborando para que os sujeitos desenvolvam novas percepções sobre o espaço 

de trabalho e suas atuações. Dessa forma, ampliando as possibilidades de ação 

dos funcionários, pretendíamos conseguir melhorias na satisfação do trabalho.  

Dentro das possibilidades da literatura consultada identificamos a importância de 

se trabalhar com este tema dentro da instituição psiquiátrica envolvida. Os 

espaços de saúde possuem fatores estressores em todos os aspectos. Não 

apenas do trabalho envolvido com pacientes, muitas vezes em estado de 

consciência alterados, mas também na própria forma da instituição, pública, se 

vincular com a lógica psiquiátrica.  



“O estresse ocupacional não é um fenômeno novo, mas um novo 
campo de estudo que é enfatizado devido ao aparecimento de 
doenças que foram vinculadas ao estresse no trabalho” 
(ARAÚJO,s/d, p. 02  )  

 

 

O que é terapêutico na dança circular 

Para fins didáticos separarei em alguns aspectos o que considero terapêutico no 

trabalho com dança circular. Corpo, mente e alma estão integradas em nosso 

viver, de forma que, dificilmente conseguiremos separar nosso corpo daquilo que 

sentimos. As emoções são nomeadas por uma mente racional, mas são 

visceralmente sentidas. Além disso, o trabalho de dançar as emoções possibilita 

meditar em movimento, entrar em contato com a alma, se a considerarmos como 

parte integrante de uma unidade: corpo-mente-alma.  

 

“Corpo, mente e alma estão numa situação de influências 
recíprocas e não são, por conseguinte, separáveis ou 
hierarquizáveis. Se o ser humano é mentalmente ativo, isso 
provoca sentimentos e iniciam-se processos corporais.” (BUROW, 
SCHERPP, 1951. p. 59) 

 

Temos então a importância de associarmos a mente aos nossos movimentos 

corporais. O sentir, o ser e o agir integrados, em grupo, em busca de uma 

totalidade, se entendermos que este termo se refere a “unidade”. (LAPASSADE, 

1983; BUROW, SCHERPP, 1951).  

Direita, esquerda, frente, lado, sobe, desce, estica, contrai, ponta, calcanhar, 

cruza aqui e acolá. Os comandos emitidos pelo focalizador são absorvidos 

mentalmente. A combinação desses comandos é, então, associada aos 

movimentos corporais correspondentes, compondo passos sequenciais – a 

dança.  



Com o trabalho regular na dança circular, conseguimos integrar os movimentos 

com as músicas, harmonizando ritmo-corpo-ritmo música. Nesse sentido estamos 

desenvolvendo inclusive, a plasticidade neural. 

“A plasticidade neural é a propriedade do sistema nervoso que 
permite o desenvolvimento de alterações estruturais em resposta 
à experiência e como adaptação a condições mutantes e a 
estímulos repetidos.” (ANTUNES, 2001, p. 79) 

 

Temos então o mecanismo da associação neural quando trabalhamos com um 

grupo regular de dança circular. Ao ouvir a música, o corpo já reconhece em seus 

recursos os passos, iniciando a integração música-movimento (dança). Ao não 

termos mais a preocupação em pensar, conscientemente, qual o próximo 

movimento a ser feito, permitimos que nossos neurônios se ramifiquem, criando 

novas formas de organização neural, capazes de ampliar as percepções da 

música-movimento que estamos trabalhando.  

“Assim a aprendizagem também influencia na organização do cérebro. 
(...) Por isto a ênfase no termo “vivenciar” como forma de caracterizar um 
tipo de experiência é fundamental, pela simples razão de que a 
experiência corporal não deveria ser algo do qual apenas se fala ou 
escreve a respeito, mas significativamente uma experiência que se 
vivência e se comunica através de nossos comportamentos e atitudes, 
muitas delas não verbais. É importante destacar que, para perceber-se a 
vivência da experiência sensível é preciso num primeiro momento 
admitir-se a existência de um corpo que experimenta sensações. 
Sensações às quais seriam importantes para cada indivíduo entrar 
contato.” (GONÇALVES, COELHO, 2001, p. 134) 

 

Assim, a partir da vivência da roda, não somente estamos dançando juntos. 

Estamos todo o tempo trabalhando com possibilidades corporais e vivenciais. 

Vivências essas que podem nos conduzir à meditação em movimento. Vivenciar a 

música em harmonia com o corpo. Fazer brotar a emoção que vier, cada qual 

com suas trajetórias e formas de serem tocados. 

 

“A meditação, caracterizada como o treino da atenção plena à 
consciência do momento presente, tem sido associada a um maior 
bem-estar físico, mental e emocional” (MENEZES, DALBOSCO, 
2009,  p. 570) 



 

Vale destacar os estudos sobre o TAO, da cultura oriental. O desenho que 

representa o TAO é formado pela figura da ‘cabeça’ e da figura do ‘ ‘caminhar’. 

Wilhelm Reich, sinólogo, afirma que não existe na sociedade ocidental um 

conceito para o TAO, embora possa ser pensado como o ‘sentido’, ‘a essência da 

vida’. (REICH; YUNG, 1984) 

Na dança trabalhamos essencialmente com a cabeça e com o caminhar. Com o 

corpo em movimento, trabalhamos com conceitos básicos orientais, buscando um 

sentir e, para além disso, trabalhamos com todo sistema sensorial. Olhamos a 

nós mesmos, nosso corpo dançante, olhamos o espaço físico, o centro da roda, 

nossos pares, buscamos nossos olhares. Estamos observando cada momento da 

roda. Até quando fechamos os olhos, trabalhamos com este órgão do sentido, 

capaz de responder a estímulos inclusive enquanto dormimos. Fechar os olhos 

não significa romper nosso contato com a dança nem com o movimento, pelo 

contrário, pode potencializar que outro órgão do sentido apure suas funções, 

como a audição. 

Ouvimos a música, que nos guia e é responsável por inspirar a dança. Ouvimos e 

reconhecemos sons, ouvimos consignas dos passos, ouvimos risos e choros e 

juntos, de mãos dadas, seguimos desenvolvendo nosso tato. O toque, que traz o 

sentir a mão do outro, ali, repousando sobre a minha. Sentimos o ar em nossa 

pele quando nos movemos pela sala e sentimos nosso corpo, tal qual ele é, 

fluindo ao som musical. Trabalhamos todas nossas habilidades sensoriais e 

muitas vezes nos divertindo com isso.  

 E quem disse que na dança não desenvolvemos nosso olfato e paladar? Por 

vezes, o copo de água que bebemos entre uma e outra música é capaz de trazer 

vida a nosso paladar. Ou o café que antecede as aulas ou até o chicletes depois 

do almoço, antes da roda começar. O cheiro da gente, o cheiro do espaço, do 

perfume das dançantes e do suor. Cheiros, intensos...  

Temos também um sistema termo sensorial e um sistema sensorial da dor. Na 

dança também compreendemos estes sentidos. Sentimos calor e frio, 



transpiramos e alteramos nossa temperatura a todo instante. Acalmamos e 

agitamos nossos membros, nossas células musculares.  

O contexto de uma roda de dança circular, o encontro, a despedida, o pensar na 

roda e o compartilhar o que sentimos com as danças e músicas também refletem 

em nossos sentidos, em nosso contato com o outro e com o mundo. Uma dor nas 

costas, o nervo isquiático inflamado, um pé torcido ou um espinho no dedão: a dor 

que nos lembra de que descansar por uma semana também é terapêutico. 

Retorna-se na semana seguinte com o corpo apto aos movimentos. A dor que 

sinaliza que o movimento terá que ser alterado, o que não impede o dançar. Cada 

qual com seu corpo e seus limites. O cuidado e o respeito com nosso corpo e com 

o do outro.  

E então, esperamos ao próximo encontro! Voltamos à sala de dança. E sempre 

questionei o que faz uma pessoa voltar a uma roda de dança circular. Acredito 

que além dos fatores fisiológicos já abordados ao longo do texto, outra 

perspectiva pode ser abordada. O encontro dos grupos, dos pares, daqueles que 

compartilham comigo aquilo que sinto. Aqueles que também sentem e 

reconhecem a dança circular como uma potência de trabalho em grupo. Reitero a 

passagem com uma citação de Sílvia Lane, no que diz respeito à constituição de 

novas percepções da convivência:  

 

“(...) devemos desenvolver relações sociais que se efetivem 
através da comunicação e cooperação entre pessoas, relações 
onde não haja dominação de uns sobre outros... desde que estes 
se identifiquem por necessidades comuns a serem satisfeitas, 
através de atividades planejadas em conjunto e que impliquem 
ações de vários indivíduos.” (LANE, 1981, p. 68). 

 

Dançamos em conjunto traçando um círculo, por vezes aberto, por vezes fechado. 

Segue-se o rumo como uma corrente de mãos dadas, de pessoas que 

compartilham do desejo de colocar o corpo em movimento, junto, de transformar o 

corporal, o mental. Fazer junto. Compartilhar. As pessoas se unem, constituem-se 

enquanto grupo e retornam, em sentimento de comunhão. Confirma-se isso ao 

dançar em rodas de grupos regulares de Florianópolis. O sentimento de união e 



compaixão é evidente. O grupo não é uma totalidade, é um movimento de 

totalização, um organismo que equilibra e desequilibra a todo instante. 

(LAPASSADE, 1983) 

 

“O grupo é ainda passagem dialética da quantidade à qualidade. 
Numa série, a expressão “o décimo” indica um número de ordem 
(...), no grupo, no entanto, o décimo é, ao mesmo tempo, todo 
mundo e ninguém, uma vez que cada pessoa é necessária para 
que constituamos um grupo de dez participantes.” 
(LAPASSADE,1983, p.13). 

  

Todos ocupam um espaço na roda, sem relações hierarquizadas. Como 

ressaltados por pesquisadores da dança circular, a frase de Bhernard Wosien, 

referência na área, merece ser destacada:  

“Ao dançar, o mundo é de novo circulado e passado de mão em mão. Cada 

ponto na periferia do círculo é ao mesmo tempo um ponto de retorno”. 

(Bhernard Wosien) 

A não hierarquização nas rodas circulares permitiu que diferentes funcionários do 

instituto de psiquiatria, de diferentes setores, de diferentes profissões, de 

diferentes cargos de poder, dançassem juntos, de mão dadas. Riram juntos, 

erraram juntos! 

O espaço permitia o libertar das emoções e aproximava olhares, gestos, 

flexibilizavam relações, colaborando para a diminuição do estresse na 

organização.  

Minha proposta era terapêutica. Evitava ao máximo corrigir movimentos, pois o 

‘belo’ não era a minha intenção. Belo era perceber cada qual dançando em 

respeito a seus corpos, a seus limites, divertindo-se e sentindo-se confortáveis 

naquele ambiente. Se considerarmos a origem etimológica da palavra ‘estética’, 

derivada do grego ‘aisthêtiké’, que significa ‘que tem a faculdade de sentir ou 

compreender; que pode ser compreendido pelos sentidos’ (CUNHA, 2010, p.242.) 

posso compreender que também trabalhei com estética. Nesse sentido de 



preservar a autonomia de cada dançante em sentir de sua maneira aquele 

momento: 

 

“Nas danças nós nos concentramos mais na experiência 
pessoal e na essência da dança do que na autenticidade de 
passos.” (BARTON, 1995, p. 5) 

 

Seria uma roda de dança circular uma possibilidade de integração na saúde? 

Luciana Ostetto, em sua experiência na área da educação, ressalta que 

“a roda integra, não podemos esquecer. De modo que, falando 
dessa diversidade de repertório, da diversidade de culturas e 
países envolvidos. Integra passos tradicionais e integra as 
simbologias dessas culturas.” (OSTETTO, 2014, p. 65) 

 

Integra equipes: enfermeiros, psicólogos, serventes, assistentes sociais, 

seguranças. De mãos dadas, na roda da dança. Integra os olhares, as mãos, os 

braços e os corpos. Integra corpo, música e emoções. Integra o homem com suas 

subjetividades. A dança como caminho, o destino cada dançante traça, mas de 

mãos dadas, dançando, entregando-se.  

Integra a alma. Ruma-se ao TAO, o tal do ‘ sentido’... A unidade, a totalização. Tal 

afirmação pode ser justificada ao dançarmos as danças de Anastasia Geng, feitas 

para os florais do Dr. Bach. Anastasia trabalha com dança meditativa e acredita 

alcançar as profundezas do ser e assim, provocar transformações na vida dos 

dançantes. (OSTETTO, 2014) 

Meditamos em conjunto, ao som de músicas de diversos países. Proporcionamos 

a experiência de integração coletiva e vivência conjunta; Trabalhamos com a 

ampliação da percepção, da atenção e da concentração de quem participou; 

Valorizamos a cooperação e a diversidade entre os membros do grupo e o acesso 

a outras culturas através das músicas; Possibilitamos a percepção de diferentes 

sensações e sentimentos que são gerados a partir das vivências; Ampliamos o 

repertório de movimentos corporais; Proporcionamos novas maneiras de perceber 



o corpo; Conciliamos o ver, o ouvir e o tocar, desenvolvendo a consciência 

sensorial, trazendo para o momento presente. 

E o estresse?! 

Se traçamos como objetivo o pressuposto de que, a partir dos encontros 

possibilitados pela dança circular no Instituto de Psiquiatria, reduziríamos o 

estresse profissional na instituição, começo por descontruir um pouco deste 

macro objetivo. Isto é: a dança de per si não reduz o stress. O encontro do grupo, 

sim. 

Acredito na roda de dança como uma intervenção psicossocial de promoção de 

saúde. O que fizemos foi oferecer um espaço institucional para o encontro de 

subjetividades, para que trocas acontecessem, propiciando um ambiente 

descontraído aberto às potências de cada sujeito. Um movimento aberto, capaz 

de acolher o colega, dançar e sorrir. Por vezes chorar.  O espaço como 

propiciador de qualidade no trabalho. As rodas podem ser vistas então como 

motivadoras no trabalho.  

 

 “Nossa. tanto tempo que eu não sentia meu ombro. E olha que eu trabalho varrendo a 

vida toda...” (D. Maria, 54anos) 

“Oh... eu tava estressadíssima na enfermaria... passou gente!” (Técnica de Enfermagem, 

45 anos). 

“Você trabalha com harmonização do corpo?! Estou me sentindo tão bem!!” (Estagiária 

de psicologia, 23 anos)” 

 (Trechos do diário de campo produzido ao longo do projeto, 2014). 

 

Algumas percepções sobre algumas músicas que marcaram nosso trabalho na 

instituição: 

 

 



ENNAS MYTHOS 

A música do encontro, dos inícios das rodas, de passos lentos e simples: 

“Vai para frente, junta e balança o joelho; 

Vai para trás, junta e balança o joelho; 

Vai pro lado, junto e balança o joelho” 

As frases repetidas coordenam pés perdidos em meio a uma mente racional e aos 

poucos o movimento passa a ser fluido, com todo o grupo compartilhando 

olhares.  

 
Enas Mythos, cantada por Nana Mouskouri, música de origem grega, era dançada 

pelas mulheres e crianças que aguardavam o retorno dos pescadores do mar 

(conforme contava Bernhard Wosien ao focalizar a dança). Ao irmos ao centro da 

roda, nos aproximamos. Chegamos próximos uns dos outros, nos acolhendo. E 

ao irmos para trás damos espaço para a entrada do novo. Para que o outro 

chegue até nós também. Caminhamos juntos para a direita e a cada momento 

celebramos os encontros balançando os joelhos.  

O grupo harmoniza-se com o andamento da música e vários funcionários surgiam 

na sala sempre que tocava esta música. Era a sinalização de que a roda de 

dança circular estaria começando.  

“Aquela música a gente desenha uma flor no chão ne professor?!” 

A pergunta espontânea ao final de uma aula se referia a Enas Mythos e ao 

desenho realizado pelos passos nesta música. A flor desenhada pelo conjunto de 

pés em movimento é a flor que desabrocha e orienta toda a estação de músicas 

que viria posteriormente.  

 

 



PÉ DE NABO 

Utilizamos esta música como principal ferramenta de integração do grupo. Formar 

os pares e instruir a dança torna-se um elemento em potencial para se trabalhar a 

interação entre os dançantes.  

Após a identificação dos pares, dei enfoque ao conteúdo da letra da música. 

Enquanto profissionais da área da saúde devemos potencializar ao máximo o lado 

saudável do sujeito. Reconhecer o outro em sua autonomia, com respeito sempre 

àquilo que se apresenta.  

“Ser assim é uma delícia desse jeito como sou / de outro jeito da preguiça sou  

assim pronto e acabou!” (Trecho de Pé de Nabo, Palavra Cantada) 

O respeito ao outro, ao nosso próprio limite físico e emocional é essencial em um 

trabalho em grupo. Convidados a se divertir ao som de Palavra Cantada, banda 

que compõe músicas infantis, os dançantes se entregam às palmas desconexas e 

contentes. Além de se trabalhar com lateralidade, a coreografia também trabalha 

a alteridade dos membros.  

“Brincadeira Choradeira para quem vive a vida inteira / mentirinha falsidade para  

quem vive só pela metade / Quando alguém me desaponta Paro tudo e dou um 

tempo Dali a pouco eu me dou conta Que ninguém é cem por cento Seja um 

príncipe ou um sapo Seja um bicho ou uma pessoa Até mesmo um pé-de-nabo 

Tem alguma coisa boa” (Trecho de Pé de Nabo, Palavra Cantada) 

A música era responsável por trazer ao grupo descontração e possibilidade ao 

erro. Em uma vida fadada aos contínuos acertos, PÈ DE NABO, permite aos 

dançantes errar e fazer de seus erros grandes risadas.  

 

 

 

 



TREAD GENTLY ON THE EARTH 

“Eu caminho pela terra, dou um giro com o ar, eu balanço com as águas e 

cuido do fogo, trazendo paz!” (Tradução utilizada para fins didáticos no grupo 

do Instituto de Psiquiatria. Não corresponde à tradução original.) 

Cada consigna cantarolada em quatro tempos. Dançamos com os quatro 

elementos da natureza. Sentimos nossos pés pisando suavemente o chão da 

sala, a terra. Giramos com delicadeza nosso corpo com o ar. Balançamos os 

braços soltos ao chão representando nosso contato com a água e por fim 

acariciamos o fogo (centro da roda) retornando as mãos para o coração. As 

simbologias, a música suave e o movimento entram lentamente em nosso corpo. 

Por algumas semanas eu realizei os movimentos a partir das batidas bem 

marcadas da música, esboçando apenas passos repetidos em tempos musicais. 

Somente após sentir a música e reconhecer a potencialidade da meditação suave 

nesta música é que compreendi o termo ”suavemente” solicitado pela canção.  

 

DONNA NOBIS PACEN 

“Passo Passo Balança Balança Passo Passo Balança Balança Passo Passo 

Balança Balança Passo Passo Balança Balança Passo Passo Balança 

Balança Passo Passo Balança Balança Passo Passo Balança Balança.....” 

A repetição de passos simples por mais de seis minutos é capaz de fazer os 

dançantes em entrarem em contato com seus próprios corpos e é facilitadora do 

processo da meditação em movimento. O corpo rapidamente associa os passos à 

música, harmonizando-se. Após isso, os dançantes eram capazes de dançar e 

também escutar a letra melodiosa de Donna Nobis.  

A música permite a caminhada de mãos dadas pela sala, como uma corrente. 

Caminhava com o grupo passando em frente às pinturas e esculturas realizadas 

pelos residentes da instituição e também passávamos em frente ao espelho da 

sala, confrontando-nos com nossos corpos dançantes naquele espaço, de mãos 

dadas e com nossas expressões evidentes.  



Outras danças realizadas no hospital: 

Dança do sol , Pachebel, Vales and Dhardes, Benção Celta, Mandala de Olinda, 

Satchita, Cirandas, Zemer Atik, Begrungungstance, Aquarela, Alma, Esperando 

na Janela, Be United! 

CONCLUINDO... 

As possibilidades do trabalho na extensão universitária proporcionada pela Pró 

Reitoria de Extensão desta universidade resultou em duas  produções: 

1) Intitulado “Dança Circular e Estresse Profissional”, o trabalho foi apresentado 

pelo psicólogo Luiz Gonzaga e pelo extensionista Lucas Vaz de Mello, na 2ª 

SIPAT – Semana interna de prevenção de acidentes no trabalho, organizado pela 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA/Ipq), ocorrida em 26 de 

Setembro de 2014.  

2) intitulada “ A saúde na roda da dança: Integrar é possível”, que foi aceita em 

congresso nacional e internacional. O IX Congresso Norte Nordeste de psicologia 

e o XXXV Congresso Interamericano de psicologia aceitaram resumo do trabalho, 

com possibilidade de apresentação em Salvador e Lima (Peru), em maio e julho 

de 2015, respectivamente.  Dessa maneira, maiores serão as pessoas informadas 

da possibilidade do trabalha na dança circular em instituições de saúde. 

E por fim, ressalto a importância da ciência que se propõe a estudar o 

comportamento humano, a Psicologia, em abrir espaço para o comportamento 

mais evidente do ser humano: o caminhar. A dança circular é uma caminhada, 

que ruma ao conhecimento de nós mesmos, de nossos limites, de nossas 

emoções. De conhecimento e reconhecimento daquilo que somos e como 

estamos, compartilhados corporalmente a cada encontro.  

Que se amplie o espaço e as possibilidades de trabalharmos no corpo aquilo que 

provem do corpo. De aceitarmos a arte como potência de intervenção. De aceitar 

a dança como ferramenta de trabalho e de acreditar no encontro e nas 

possibilidades que as trocas sempre trazem.  



 

“Dançar em circulo é algo como conspirar- respirar junto – e conspirar é 

aspirar a um verdadeiro sentimento de comunhão, de cooperação, entre um 

e outro, entre individuo e grupo.”  

William Valle 
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