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Resumo 
 
 
 
Nos últimos anos têm surgido estudos neurocientíficos que sustentam a aplicabilidade 

da dança em contextos de neuroreabilitação. À medida que aparecem novos 

conhecimentos, novas questões relevam a necessidade de aprofundar a investigação 

nestes domínios e a interrogar desafios futuros. 

Para este trabalho selecionámos três dos distúrbios neurológicos mais frequentes, a 

saber, o Acidente Vascular Cerebral, a Doença de Alzheimer e a Doença de Parkinson, 

na perspectiva de fundamentar eventuais benefícios de programas de dança como 

instrumento para a intervenção na neuroreabilitação.  

Para o efeito, apresentamos um estudo descritivo simples, colocando como principal 

problema de investigação as potencialidades do uso da dança como meio para promover 

a neuroreabilitação. Partimos de um enquadramento histórico-cultural e social da dança, 

para contextualizar a emergência da dança/movimento terapia e das perspectivas 

inclusivas em dança; definiremos as três síndromes neurológicas em termos 

epidemiológicos e clínicos e, seguidamente, as conexões neurocientíficas da prática da 

dança, com enfoque na questão dos neurónios espelho e da neuroplasticidade. 

Finalmente, discutiremos os contributos específicos trazidos pela intervenção em dança 

no contexto da neuroreabilitação no âmbito das patologias sob observação. 

 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave  
 
 
Dança; Dança/Movimento Terapia; Dança Inclusiva; Acidente Vascular Cerebral; 

Doença de Parkinson; Doença de Alzheimer; Neurologia; Neuroreabilitação; 

Neurociências. 
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Abstract 
 
 
 
In recent years neuroscientific studies have appeared that support the applicability of 

dance in neurorehabilitation contexts. As new knowledge appear, new questions are  

subject to the need for further research in these areas and to interrogate future 

challenges. 

For this work we selected three of the most common neurological disorders, namely 

stroke, Alzheimer's disease and Parkinson's disease with a view to support potential 

benefits of dance programs as a tool for intervention in neurorehabilitation. 

To that purpose, we present a simple descriptive study by posing as the main problem of 

the investigation the use of dance as a potential mean of promoting neurorehabilitation. 

We start from a historical-cultural and social environment of the dance, to contextualize 

the emergence of dance/movement therapy and inclusive perspectives on dance; we 

define the three neurological syndromes in epidemiological and clinical terms and then 

the neuroscience connections of dance practice, focusing on the issue of mirror neurons 

and neuroplasticity. Finally, we will discuss the specific contributions brought in by 

intervention in dance in the context of neurorehabilitation under the conditions 

observed.  
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Introdução 

 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que nas próximas décadas ocorra 

um aumento do número de pessoas afectadas pelos distúrbios neurológicos (World 

Health Organization, 2006). Surge, por conseguinte, uma necessidade acrescida de 

explorar novas formas de tratamentos alternativos aos já existentes.   

É sabido que se tivermos uma atitude mais positiva perante a vida, somos capazes de 

gerar saúde, não pela ausência de doença mas sim pela promoção do bem-estar físico, 

mental e emocional. O neurocientista António Damásio refere que os sentimentos 

determinam os nossos pensamentos e escolhas que, por sua vez, determinam as reações 

do nosso corpo (Damásio, 2004). Dançar afeta a nossa forma de pensar, de agir e de 

sentir o mundo e, embora à primeira vista a dança seja encarada como um divertimento, 

a história mostra-nos que as suas diferentes manifestações foram adquirindo diversos 

propósitos, incluindo o terapêutico e o inclusivo. Com esta pesquisa pretendemos abrir 

um novo caminho para a dança. 

O presente trabalho ao debruçar-se sobre perspectivas da dança na neuroreabilitação 

apresenta como principal problema de estudo e objectivo genérico responder à pergunta: 

quais as potencialidades do uso da dança como instrumento para a neuroreabilitação?  

Neste sentido, os objectivos específicos deste trabalho são: enquadrar historicamente e 

culturalmente o recurso a vertentes da dança enquanto estratégia de reabilitação, 

associando-a às perspectivas terapêutica e inclusiva; caracterizar os três distúrbios 

neurológicos mais prevalentes, a saber, os resultantes de Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson; clarificar os mecanismos 

neurológicos da dança à luz dos recentes conhecimentos neurocientíficos, a fim de 

enquadrar práticas de dança no âmbito das neurociências; fundamentar eventuais 

benefícios da utilização de programas de dança no caso destes três distúrbios 

neurológicos e reflectir sobre a possibilidade de a utilizar como um instrumento para a 

neuroreabilitação. Com este estudo pretendemos contribuir para uma análise crítica de 

todas estas questões, focando-nos sobre a dança em contexto de neuroreabilitação. 

Assim, este trabalho encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte debruça-se 

sobre a dança e reabilitação e o seu enquadramento histórico e cultural. No 1º capítulo 

analisamos a evolução cultural da dança, e caracterizaremos os seus três grandes 
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contextos e propósitos (o ritual, o teatral e o social) aí integrando as transformações que 

a dança conheceu na conjuntura euro-americana de forma a contextualizar, nos capítulos 

seguintes, as linhas de influência que deram origem ao surgimento da dança/movimento 

terapia e, mais recentemente, às perspectivas da dança inclusiva. Com o propósito de 

contribuir para uma fundamentação dos eventuais benefícios da utilização de programas 

de dança na neuroreabilitação, na segunda parte deste trabalho serão descritos três dos 

distúrbios neurológicos mais frequentes, tal como referimos atrás, o AVC, a doença de 

Alzheimer e a doença de Parkinson: procederemos à sua definição, descreveremos 

aspectos relacionados com a sua epidemiologia e manifestações clínicas, assim como à 

definição de neuroreabilitação. Seguidamente, num segundo capítulo, dedicado à 

neurociência e dança, abordaremos questões da anatomia e da fisiologia implicadas em 

práticas de dança, descrevendo ainda a importância dos neurónios espelho e da 

neuroplasticidade; será também apresentado um capítulo sobre a neuroreabilitação e a 

dança, onde apresentamos diversos estudos referentes à utilização de programas de 

dança como instrumento de intervenção nos distúrbios neurológicos anteriormente 

referidos. Por último será apresentada a discussão e a conclusão do trabalho. 
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Metodologia 
 

 

Para a realização deste estudo foi escolhida uma metodologia qualitativa, com utilização 

de revisão da literatura, nomeadamente, publicações em livros, teses de doutoramento e 

artigos científicos na área de dança, dança/movimento terapia, dança inclusiva, 

neurociência, neuroreabilitação, Acidente Vascular Cerebral, doença de Alzheimer e 

doença de Parkinson. Foram consultadas as bases de dados Medline, através do Pubmed 

e a Cochrane, seleccionando revisões sistemáticas dos últimos dez anos. A estratégia de 

busca para a consulta na base de dados Medline foi estruturada segundo as palavras-

chave anteriormente referidas. Os artigos foram selecionados pelos títulos que se 

consideraram mais relevantes. Foram escolhidas as 119 referências, sendo 38 

relacionadas com dança e a doença de Parkinson; 27 relacionadas com dança e o 

Acidente Vascular Cerebral; 17 relacionadas com dança e doença de Alzheimer e outras 

demências; 10 relacionadas com dança e neurociência e 27 relacionadas com o exercício 

físico, dança e dança/movimento terapia para idosos. 

A revisão da literatura é um processo importante em todos os estudos. Consiste em fazer 

o inventário e o exame crítico do conjunto de publicações pertinentes sobre um domínio 

de investigação. Os objectivos de uma revisão de literatura podem ser: delimitar um 

domínio de investigação; conhecer as correntes conceptuais e teóricas e os métodos de 

investigação utilizados em trabalhos anteriores; distinguir o que é conhecido e o que 

falta conhecer num determinado domínio de investigação; explorar os desenhos 

metodológicos utilizados por outros investigadores para estudar um fenómeno similar. 

No processo de revisão de literatura é importante delinear o plano de revisão, a 

amplitude da revisão (tipos de informação a pesquisar, fontes bibliográficas, 

profundidade e extensão da revisão da literatura e o período de tempo requerido para a 

revisão), as estratégias de investigação documental e pesquisa informatizada, e a 

organização e redacção das informações obtidas (Fortin, 1996). 

O presente trabalho consiste num estudo descritivo simples. Este tipo de estudo requer 

que se descreva o fenómeno em estudo, que se especifique os conceitos decorrentes do 

fenómeno e se elabore um quadro conceptual que defina a perspectiva de estudo e ligue 

os conceitos com a sua descrição. A descrição dos conceitos ou variáveis leva à 

interpretação da significação teórica dos resultados do estudo e à descoberta das 
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relações entre os conceitos, sendo uma etapa preparatória para a elaboração das 

hipóteses. A descrição completa de um fenómeno específico de uma população é 

importante para o desenvolvimento da teoria e como impulsionador na formulação das 

hipóteses (Fortin, 1996). 

Este estudo reveste-se de uma grande relevância, por um lado, pela carência de 

trabalhos de investigação neste âmbito a nível nacional e internacional e, por outro lado, 

porque se pretende que este constitua um contributo válido para um entendimento mais 

alargado, no contexto académico português, das potencialidades do recurso à dança em 

programas de reabilitação. Este estudo poderá, assim, contribuir para uma sensibilização 

para estas questões, e para uma aproximação entre “corpos de saberes” tradicionalmente 

dissociados, como é o caso dos domínios científicos e o território das expressões 

artísticas.   
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1ª Parte 

Dança e reabilitação: enquadramento histórico e cultural 
 

 

A busca dos elos históricos visa entender esquemas culturais que baseiam a construção 

do conhecimento. Para se perspectivar o papel da evolução cultural e social, a fim de se 

fundamentar uma visão abrangente e adequada aos processos civilizacionais, é 

necessário estabelecer um senso de continuidade no tempo, e ter a percepção de ser 

impossível olhar para o futuro sem conhecer o passado. 

Assim, no sentido de enquadrar histórica e culturalmente as perspectivas terapêuticas e 

inclusivas da dança, nesta primeira parte do trabalho, iremos levar a cabo uma 

caracterização dos principais contextos e propósitos da dança, a saber, o teatral, o social 

e o ritual (Fazenda, 2012); seguidamente, abordaremos a história da dança no sentido de 

se esclarecer as suas conexões às vertentes terapêuticas da dança; e, finalmente iremos 

identificar as linhas de influência que contribuíram para o surgimento da dança/ 

movimento terapia e para o desenvolvimento da dança inclusiva. 

 

 

Capítulo 1 

A dança enquanto manifestação cultural 

 
Espelhando a evolução bio cultural do homem, a transformação dos padrões sociais e 

económicos e os seus distintos contextos de ocorrência, as manifestações da dança 

foram adquirindo diversos propósitos, reflectindo mentalidades e diferentes concepções 

da arte e do corpo. De facto, não se pode dizer que existe uma dança que seja universal, 

mas sim inúmeras formas de dança que se exprimem em corpos que, ecoando diferentes 

culturas, épocas e lugares, com estes estabelecem constante reciprocidade de adaptação 

e desenvolvimento. O homem é influenciado por vários fatores que condicionam a sua 

imaginação, fé, pensamento e ação. Como essas condições foram evoluindo, a dança 

ganhou contornos e características diferenciadas que fazem dela um processo cultural 

fluido em constante mudança. 
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1.1. A dança ritual, teatral e social e os seus distintos contextos e propósitos 

 

Fazenda (2012) distingue três grandes âmbitos de ocorrência de dança, que designa 

como o ritual, o teatral e o social. Estes três tipos de manifestação podem diferenciar-se 

através dos seus diferentes propósitos e contextos de ocorrência, das regras que definem 

a participação das pessoas nesta atividade e da relação entre performers e espetadores. 

Neste sentido, as danças rituais são as que se realizam num contexto mágico ou 

religioso, no qual estão implicados outros elementos, tais como cânticos, declamações, 

música instrumental, gestos, objetos, indumentária, máscaras que, em conjunto, 

contribuem para a eficácia do evento. A dança é realizada dentro de normas prescritas e 

pelas pessoas esperadas e os espetadores podem desempenhar um papel fundamental no 

desenrolar das práticas rituais, auxiliando, controlando ou apenas testemunhando a sua 

efetivação. As performances rituais devem ser realizadas de acordo com um conjunto de 

regras e conveções precisas que incluem a definição de quem pode e deve dançar o tipo 

de movimentos que devem ser realizados, como garante da eficácia do ritual. Por sua 

vez, a dança teatral tem como propósito a construção de uma performance, por parte de 

um grupo de intérpretes selecionados de acordo com as expectativas definidas por 

motivações artísticas e pressupostos estéticos determinados, para ser vista por um grupo 

de pessoas, os espectadores ou público. A relação entre os intérpretes e espectadores é 

variável do ponto de vista físico e as suas posições não se podem alterar, no entanto, os 

espectadores podem ter uma participação mais ou menos ativa, consoante o desejável. A 

representação é o domínio por excelência da dança teatral, seja criada por um indivíduo, 

seja por um grupo. A dança teatral é uma prática cultural com conveções próprias, 

através da qual os seus participantes exprimem ideias sobre a cultura e a sociedade em 

que vivem, perante um grupo que assiste, reconhece as conveções e identifica as ideias. 

Na dança social, a separação entre quem dança e quem assiste, que caracteriza a dança 

teatral, esbate-se ou anula-se. Os papéis dos intérpretes e espectadores podem alterar-se, 

ou seja, quem, num determinado momento assiste pode, quando o desejar, dançar e/ou 

vice-versa. O propósito deste tipo de dança é a interação social, o convívio e o 

entretenimento. A dança social incorpora e põe em ação os tipos de relações de género e 

as diferenças entre eles, inscritas socialmente, com uma dimensão recreativa, lúdica e 

associada ao prazer. Segundo a mesma autora, as diferenças entre dança ritual, teatral e 

social nem sempre são claras, pois há eventos de dança em que as fronteiras entre os 

vários propósitos e contextos de ocorrência se diluem. Várias danças sociais passaram 



Mestrado em Performance Artística - Dança 
 

14 
 

para o espaço teatral. Por exemplo, o contato improvisão, que surgiu na década de 1970, 

sendo experienciado pelos seus praticantes como forma de dança social, passaria a ser 

apresentado em palco como forma de dança teatral. Há também formas de dança teatral 

que se desenvolveram a partir de danças sociais, como por exemplo o ballet, que surgiu 

das danças sociais de corte, passando, ainda, a incluir expressões do folclore. Existem 

também danças rituais que são apresentadas como danças teatrais e sociais, como é o 

caso das danças rituais adaptadas para fins turísticos, como a dança dos índios Maori, 

Haka da Nova Zelândia, que é apresentada de forma teatral e social para os turistas e 

que são também interpretadas, nessas regiões, por atletas da seleção de rugby antes dos 

jogos, como forma de afirmação identitária e cultural. 

Enquanto manifestação cultural humana a dança, portanto, é um fenómeno 

multifacetado, e as suas distintas formas ou vias de desenvolvimento requerem um 

entendimento contextualizado. 

 

 

1.2. Da dança primitiva à dança contemporânea euro-americana 

 

Uma perspectiva histórico-cultural da dança deixa-nos entendê-la enquanto 

manifestação humana ancestral, tão antiga como as capacidades do homem para andar e 

correr (Portinari, 1989; Pasi, 1991; Nanni, 1998; Bourcier, 2001; Brown, Martinez & 

Parsons, 2006). 

Na sua condição mais primitiva, a dança nasceu no momento em que o homem soube 

relacionar a sua própria linguagem corporal com o ritmo e a progressão rítmica de sons. 

Mais tarde, por imitação, o homem primitivo procurou reproduzir com o seu corpo os 

ritmos da natureza e os movimentos dos animais (Batalha, 1983). Associada aos 

fenómenos naturais, passa a fronteira para o sobrenatural e transforma-se numa dança 

simbólica, depois religiosa, sendo uma expressão de alegria até alcançar o êxtase num 

momento comunitário de cerimónia (Pasi, 1991), aproximando o homem de instâncias 

divinas, através da sua linguagem corporal. Dançava-se por alegria e por luto, para 

homenagear deuses e chefes, para treinar guerreiros e educar cidadãos. Mitos e lendas 

contam a sua origem. No antigo Egipto, por exemplo, já se realizavam as chamadas 

danças astroteológicas em homenagem a Osíris, Ísis e Horus, trindade básica da religião 

egípcia, tendo a dança, um caráter eminentemente ritualístico (Nanni, 1998).  
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Com a emergência do Cristianismo no Ocidente, desenvolve-se também como 

manifestação popular através das danças folclóricas, as quais retratam épocas e etapas 

do desenvolvimento socioeconómico, os seus usos e os seus costumes (Nanni, 1998). A 

par da evolução da música, passaram a ouvir-se notas mais fluídas e contínuas, 

nascendo assim uma nova orquestra e por degraus sucessivos de codificação cultural, 

passa-se da dança primitiva à dança social. Com o crescimento das organizações sociais, 

o cerimonial ganha variedade e torna-se artístico, passando de dança mágica para dança 

arte (Pasi, 1991). 

Os gregos deram importância à dança desde os primórdios da civilização, em mitos, 

lendas, cerimónias, literatura e também como matéria obrigatória para o cidadão, sendo 

frequentemente vinculada aos jogos olímpicos (Portinari, 1989).  

Na civilização romana, a dança também fez parte da educação, tendo no entanto 

assumido uma enorme densidade dramática através da pantomima. Era utilizada nos 

entretenimentos romanos, juntamente com a música e combinada com acrobacias, o que 

a levou a alcançar aspectos cada vez mais violentos. Tal facto originou a sua 

desvalorização pela religião cristã (Portinari, 1989). A divisão entre o teatro e a dança 

nasceu quando a racionalidade romana passou a acreditar qua a dança não era racional, 

mas sim produto de um corpo em estado de catarse, enquanto o teatro, dependente da 

palavra era o veículo principal do pensamento (Pavis, 1999). 

No período compreendido entre 476 a.C. e 1453 d.C., correspondente à Idade Média, 

pode dizer-se que na Europa, as sociedades regrediram. O clero proibia os bailes e as 

danças profanas. Esta mentalidade teve efeitos nefastos nas actividades laicas como o 

teatro e a dança (Pasi, 1991). De uma forma geral, a dança foi por vários séculos 

arredada do caucionamento das hierarquias sociais, até que volta a surgir no 

Renascimento, altura em que a censura religiosa se atenuou (Nanni, 1998).  

Entre os séculos XV e XVII aparece a dança académica, tendo como antecedentes os 

ballets de corte, que surgiram em Itália como forma de prestigiar as novas cortes dos 

grandes impérios. Surgem os grandes mestres de dança, entre eles, Domenico de 

Piacenza (1390-1470), que escreveu o primeiro tratado de dança (Portinari, 1989). Em 

França, os ballets de corte apareceram devido à fusão da família real italiana com 

elementos da família real francesa. É Catarina de Médicis, rainha da França por 

casamento, quem vai promover a dança como forma de espectáculo, surgindo a dança 

teatral (Nanni, 1998; Portinari, 1989; Bourcier, 2001), que se tornaria a matriz da 

“dança de arte” no contexto euro-americano e que, tal como Fazenda (2012) referiu, 
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pode diferenciar-se através dos seus propósitos e contextos de ocorrência. Este tipo de 

dança era considerada elitista, por ser praticada somente por membros da corte, fazia 

parte da etiqueta e assumiu o seu período áureo no reinado de Luís XIV (1643-1715). 

Devido à necessidade de aperfeiçoar a técnica e de desenvolver a coreografia, em 1669 

é fundada a Academia Real de Dança, sendo o primeiro reconhecimento oficial da 

dança como actividade artística. Dá-se início à profissionalização da dança e às escolas 

de bailarinos, abertas também às mulheres, que passam a desempenhar os papéis 

femininos (Portinari, 1989). A partir de então, o rápido desenvolvimento abriu espaço 

para a elevação do número de profissionais, corpos academicamente treinados para a 

performance dos passos e gestos tão cuidadosamente codificados. Era o fim da dança 

como divertimento das altas hierarquias sociais para a dança como espectáculo, marcada 

pela saída das cortes para os teatros. Em 1760, Noverre (1727-1810) em "Cartas sobre a 

dança", propôs que o corpo do bailarino deveria deixar de ser fútil para ser um corpo 

expressivo, um corpo em ação, caraterizado pela absoluta fusão da dança com a música 

(Monteiro, 1998).  

A Revolução Industrial, que tomou conta de uma Europa Iluminista, teve como 

contraponto a exacerbação de um imaginário onde a ideia de fuga do aqui e agora, para 

um mundo ideal prevalecia. Surge o período do bailado Romântico, que ia de encontro à 

expressão dos sentimentos, que se inspirava nos contos de amor e no qual a mulher 

assume o papel principal (Portinari, 1989). Aliado à invenção das sapatilhas de ponta, o 

bailado Romântico faz do recinto teatral um mundo de ilusões. O corpo da bailarina 

representava uma espécie de fuga da realidade, era um corpo estético, privado de peso, 

contrário ao corpo social (Schulze & Sales, 2003).  

Às portas do século XX, rompendo com o dualismo vigente até então, o teórico das 

artes dramáticas François Delsarte (1811-1871), figura de referência para o 

desenvolvimento de novas concepções sobre o papel da “expressão” na dança e no 

teatro, dizia que o homem tinha três naturezas: física, intelectual e moral. Para ele o 

corpo era o agente direto da alma e só através do corpo é que a alma se poderia 

manifestar. Para Delsarte não existia movimento exterior que não estivesse ligado a um 

movimento interior. É através do movimento que o homem entra em contato com a 

natureza, a busca deveria ser então por um corpo que vestisse a alma. A primeira 

metade do século XX assiste à desagregação das sociedades e das nações, que 

enfrentam as duas grandes guerras mundiais. Sem poder contar com Deus, Nietzsche 

(1844-1900) buscava interiormente a essência humana, passando o corpo da arte a ser 
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um corpo energético, transgressivo. Nietzsche propôs que o homem chegasse ao estágio 

superior, tornando-se o super-homem através da dança, enquanto meio de 

transcendência. O século XX é então marcado pela valorização do novo, ou seja, urgia 

acabar com o existente e construir tudo a partir de novos fundamentos (Schulze & Sales, 

2003).   

Por influência do Impressionismo, que também influenciou outras formas artísticas, 

surge a dança moderna, que se baseia essencialmente na busca da essência expressiva 

do homem. Nasce então a cultura do corpo em busca da capacidade de transmitir a 

experiência comunicacional (Schulze & Sales, 2003). Na América, Isadora Duncan 

(1877-1927) renovou o movimento que encontrou nos fenómenos naturais, que se 

sobrepunham à utilização de qualquer artificialização, inspirando-se na cultura e na 

filosofia grega. Com Isadora Duncan a designação "bailarino(a)" é pela primeira vez 

problematizada na história da dança euro-americana. Duncan preconiza uma dança 

antielitista, aberta a todas as pessoas, uma dança antípoda da técnica do ballet, 

preferindo chamar-se a ela própria artista em vez de bailarina (Fazenda, 2012). Para 

Duncan o corpo dá vida ao espírito, expressando-se através de movimentos sensuais, 

com túnicas e pés descalços. Na europa, Jacques Delcroze (1865-1950), interessado na 

conquista do ritmo e do espaço pelo movimento, criou o método denominado Eurritmia. 

Rudolf Laban (1878-1958) interessado pelo movimento e pelo corpo em geral expandiu 

o seu trabalho para várias dimensões: terapia, educação e lazer. Também Mary Wigman 

(1886-1973), que foi intérprete das suas próprias coreografias, obteve um grande êxito 

com a sua carga expressionista, sendo reconhecida na Europa e EUA (Nanni, 1998; 

Portinari, 1989; Passi, 1991).  

Após uma ruptura de alguns bailarinos com a Denishawn School of Dancing and 

Related Arts surge, nos EUA, um novo caminho da dança com Martha Graham (1894-

1991), Doris Humphrey (1895-1958) e Charles Weidman (1901-1975), o qual pretendia 

reflectir sobre as preocupações sociais, políticas, afetivas, pondo o homem no centro da 

finalidade da ação coreográfica, dando asas aos voos modernos (Portinari, 1989; Passi, 

1991; Bourcier, 2001). Garaudy (1980), refere-se a uma "nova dança" que se 

desenvolve sobre uma forma de questionamento e de contestação, situando-a no 

contexto das outras artes, que ocorreram na mesma época e reagiram de forma 

semelhante, dando origem a um "novo romance", a um "novo teatro", a um "novo 

cinema" e a uma "nova pintura" que vai da action painting à pop art.  
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Nos anos 50, através de Merce Cunningham (1919-2009), nasce uma nova visão da 

dança que procura combater os princípios até então herdados de Martha Graham e Doris 

Humphrey. Cunningham surge com novos traços coreográficos, os quais se baseavam 

na recusa de formas expressivas, no descentramento do espaço cénico, na independência 

da música e dos movimentos, na introdução do acaso na coreografia e na decomposição 

da organicidade dos movimentos corporais, tornando-se a grande referência da dança 

moderna (Gil, 2001; Fazenda, 2012). 

As duas grandes guerras mundiais mudam o pensamento e as ideias do homem a partir 

dos anos 50. A única coisa que tem valor é o presente, o aqui e o agora. O 

existencialismo passa a ser a filosofia do momento. Uma certa apatia, conjugada com 

um negativismo geral toma conta de toda a sociedade. O corpo do quotidiano foi 

redescoberto, sendo um corpo fragmentado em busca da unidade (Garaudy, 1980; 

Schulze & Sales, 2003).  

A dança moderna mal se tinha transformado, já um grupo de jovens que tinha aprendido 

a técnica de Cunningham, afastava-se dos seus métodos. Estes novos bailarinos e 

coreógrafos, que apresentaram as suas coreografias na Judson Dance Theater entre 

1962 e 1964, procuravam a libertação dos corpos e o fim das imposições do estilo 

artístico, iniciando-se então o processo de invenção de uma nova dança dita pós 

moderna. Enquanto Cunningham tentou libertar a dança de certos espartilhos que 

encerravam os corpos, Yvonne Rainer ou Steve Paxton queriam libertar os corpos 

quebrando todas as normas que governavam a dança, incluindo as normas de 

Cunningham (Gil, 2001). Os ideais de uma sociedade democrática e igualitária que 

Cunningham representa em cena, foram determinantes no desenvolvimento da dança 

contemporânea (Fazenda, 2012). 

Segundo Fazenda (2012) o grupo Judson Dance Theater, que desenvolveu a sua 

atividade em Nova Iorque, foi o responsável por ter expandido significativamente a 

noção de "dança". No entanto, no contexto da dança teatral, que deriva de géneros 

performativos de tradição euro-americana, esta noção não é consensual nem estável. 

Nesta época a dança, quer pelos intérpretes que a realizavam, bailarinos e pessoas 

comuns sem treino formal em dança, quer pelos movimentos que executavam, 

movimentos convencionais da dança combinados com gestos banais (andar, correr ou 

coçar a cabeça), era estabelecido um modo de aproximação da arte à vida comum de 

todas as pessoas, num contexto de democratização das artes e na defesa de uma ideia de 

“democracia do corpo”. Este é um momento de viragem histórica, pois este grupo de 
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criadores questiona o que é ou não dança, redefinindo o que era até então um espetáculo 

de dança, transformando-o num acontecimento de experiências corporais possíveis de 

ser vividas por todas as pessoas.  

Os criadores provenientes dos territórios da dança experimental, tendo experiência 

como artistas e professores, perceberam os benefícios potenciais do uso da dança e do 

movimento como forma de intervenção de âmbito psicoterapêutico. Tendo sido 

pioneiros na defesa de que a dança é uma arte de cura e de que o movimento pode ser 

usado como ferramenta terapêutica e de promoção da inclusão social o que de certa 

forma, veio subsidiar a emergência das terapias pela dança/movimento, como se irá 

perceber no capítulo que se segue. 

 

 

Capítulo 2 

Surgimento da dança/movimento terapia: linhas de influência 
 

O ritual primitivo tornou-se uma fonte de inspiração para a dança moderna, sendo o 

conceito mais antigo de dança como uma expressão de magia, religião e espiritualidade 

reavivado. Segundo Meerloo (1968, citado por Santos, 2006), a dança do curandeiro ou 

do shamã pertence à mais antiga forma de medicina e de psicologia, na qual a exaltação 

e a libertação de tensões conduziram a mudanças no sofrimento físico e mental do ser 

humano. 

Na sequência do itinerário traçado na secção anterior, pode dizer-se que as primeiras 

raízes da dança/movimento terapia (DMT) nasceram da convergência da “dança livre” e 

da dança moderna do início do século XX, e os princípios teóricos e estratégias 

psicoterapêuticas provindas da psiquiatria e da psicanálise também em ascensão na 

primeira metade do século XX. Tendo-se constituído como método psicoterapêutico nos 

anos 60, nos EUA. Quase todos os grandes pioneiros da DMT começaram as suas 

carreiras como bailarinos modernos, tendo sido as suas experiências como artistas e 

professores que os levaram a perceber os benefícios potenciais do uso da dança e do 

movimento como forma de intervenção de âmbito psicoterapêutico. Como tal, para este 

trabalho seleccionámos os autores que, em nosso entender, pela suas ideias e métodos 

forneceram uma base essencial para o desenvolvimento da DMT e, os quais tiveram 

uma forte influência nas gerações seguintes de dançoterapeutas; referimo-nos a Marian 
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Chace (1896-1979); Rudolf Laban (1879-1958); Anna Halprin (1920) e Steve Paxton 

(1939). 

Segundo Levy (1988), para Marian Chace1, o conceito fulcral das ideias que veio a 

teorizar e sobre o qual assenta a sua abordagem, é que a dança é comunicação, e como 

tal, preenche uma necessidade humana básica. O seu trabalho baseia-se em quatro 

grandes conceitos, a saber: ação corporal; simbolismo; relação no movimento 

terapêutico e actividade rítmica grupal. A sua técnica consiste num sistema completo 

que organiza as sessões seguindo várias fases, cada uma com o seu estilo de intervenção 

e propósito: 1. Aquecimento (físico e emocional): corresponde a um processo intuitivo e 

espontâneo; 2. Desenvolvimento/Processo terapêutico: o terapeuta actua como um 

observador e contentor, tentando estar atento aos símbolos que surgem e procurar os 

temas subjacentes; 3. Encerramento verbal: consiste em reflectir sobre o que foi 

realizado na sessão, promovendo uma consciência mais profunda, fazendo a conexão do 

movimento com a expressão verbal, ajudando a integração e facilitando o 

desenvolvimento e a mudança. É também importante referir que Chace desenvolveu a 

“técnica do espelho”, a qual demonstrou ter uma grande utilidade para o alcance de 

muitos dos objectivos da DMT, pois promove o estabelecimento de uma relação 

empática, assim como o diálogo do movimento e a interacção, cria um sentido de 

aceitação e confiança no indivíduo e permite ao terapeuta usar as suas palavras.  

Nos anos 50, as teorias de Rudolf Laban2 originárias no início do século XX, 

começaram a ser integradas no uso terapêutico da dança e movimento no seio da DMT 

                                                
1 Segundo Levy (1988), Marian Chace foi considerada a "Grande Dama" da DMT, iniciando a sua 
carreira como bailarina, coreógrafa e performer em 1920. Chace foi uma bailarina de dança moderna, em 
Washington, DC, que começou a ensinar dança depois de terminar a sua carreira com a Companhia de 
Dança Denishawn em 1930. Embora Chace continuasse a ensinar dança, notou que alguns de seus alunos 
estavam muito mais interessados nas emoções que expressavam através da dança do que na aprendizagem 
das técnicas de dança como forma de arte. Incentivando esta forma de auto-expressão, adaptou as suas 
técnicas de ensino a estes estudantes. Estes, após as aulas de dança, relataram sentimentos de bem-estar, a 
notícia espalhou-se e os médicos começaram a enviar os seus pacientes para Chace, muitos dos quais com 
doenças psiquiátricas. Mais tarde, Chace tornou-se parte da equipa do Hospital de St. Elizabeth, em 
Washington DC e estudou na Escola Washington of Psychiatry. Durante este período, Chace testou 
também os efeitos da música nos seus pacientes, tendo sido considerada como musicoterapeuta. Já no 
final da sua carreira, Chace participou de forma fundamental na fundação da American Dance Therapy 
Association e foi a sua primeira presidente em 1966, sendo considerada a pioneira da DMT. 
2 Rudolf Von Laban (1879-1978) nasceu na então cidade de Pressburg, Áustria-Hungria, actual 
Bratislava, Eslováquia. Pertencia a uma família de classe média alta, a sua mãe era pintora e o seu pai 
militar. Laban dedicou a sua vida ao estudo e à sistematização da linguagem do movimento nos seus 
diversos aspectos, sendo considerado como o maior teórico da dança do século XX. Pesquisou os 
princípios dos movimentos humanos, fundando o que mais tarde se chamaria de Sistema Laban, que além 
de propor o estudo dos movimentos nas categorias de corpo, esforço, forma e espaço, incluía também um 
sistema bastante preciso para a notação dos movimentos, chamado de Labanotation. As pesquisas de 
Laban resultaram num conjunto de elementos básicos que são utilizados para gerar ou descrever 
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em Inglaterra. Warren Lamb, seguidor de Laban, foi o responsável por expandir os seus 

conceitos originais. Contudo, só em meados da década 60 é que estas teorias ficaram 

populares nos EUA. Irmgard Bartenieff (1900-1981) foi considerada a primeira 

responsável por introduzir estes conceitos nos EUA. Sendo uma seguidora de Laban foi 

também considerada uma das pioneiras da DMT. Laban via o movimento corporal de 

uma forma complexa e multifacetada. Ele via o seu uso potencial como um meio de 

expressão de pensamentos conscientes e inconscientes, sentimentos e conflitos e 

também como um veículo através do qual as sociedades passavam as tradições, o 

coping dos comportamentos e os rituais religiosos (Levy, 1988). Para Laban, era 

possível definir e descrever qualquer movimento a partir de quatro parâmetros: “Qual a 

parte do corpo que se move? Em que direção do espaço vai o movimento? Qual é a 

velocidade da sua execução? Qual é o grau de intensidade de energia muscular 

despendida?”. Desta forma, a exploração/pesquisa dos elementos definidos no Sistema 

Laban, tornavam-se necessários para compreender, analisar, criar, descrever e registar 

os movimentos (Garaudy, 1980). 

Segundo Rengel (2001), a Corêutica é o estudo da organização espacial dos 

movimentos, ou o sistema de harmonia espacial. A Eukinética é o estudo dos aspectos 

qualitativos, da dinâmica e das qualidades expressivas do movimento, e dentro deste 

estudo distinguem-se os quatro fatores do movimento, que são a fluência, o peso, o 

espaço e o tempo. Já o Sistema de Notação, usualmente chamado de Labanotation é um 

sistema “de sinais gráficos criados para registrar o movimento” (Rodrigues, 2005). O 

ensino do método de Laban proporcionou à DMT uma ferramenta mais específica para 

descrever os movimentos dos pacientes (Levy, 1988). 

Proveniente dos territórios da dança experimental americana, Anna Halprin3 é uma das 

figuras pioneiras a defender a ideia de que a dança é uma arte de cura, insistindo que o 

                                                                                                                                          
movimentos, bem como examinar detalhadamente as possibilidades do corpo humano ao mover-se 
(Newlove & Dalby, 2004). 
3Anna Halprin, nascida em 1920, coreógrafa americana, pesquisadora, criadora e professora na Dancers 
Workshop Foundation, em São Francisco nos EUA, trouxe um novo ímpeto para a dança pós-moderna e 
para a improvisação na dança. Halprin construiu a sua história distante da efervescência cultural que 
avassalava NovaYork nas décadas de 50 e 60. O seu interesse foi direcionado para desenvolver uma 
metodologia que daria suporte para o intérprete descobrir e criar a sua própria linguagem e mover-se por 
intermédio da consciência cinestésica (Ross, 2007). Fortemente influenciada pela estética da Bauhaus, 
Halprin direccionou o seu trabalho dentro do activismo social na década de 60, juntamente com o 
conjunto de concepções artísticas, foi o que começou a dar forma para as novas articulações do 
movimento e sobre o espaço na dança (Ross, 2003). Também a partir da ideia da pedagogia formal da 
Bauhaus, com o trabalho artístico baseado no princípio da colaboração e das suas aulas com Margaret H. 
Doubler é que passa a desenvolver o seu método de ensino e de criação, no qual institui uma nova relação 
entre os intérpretes e a coreografia, ou, como ela preferia chamar, “partitura”. Além de utilizar a 
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movimento pode ser usado como uma ferramenta terapêutica e de promoção da inclusão 

social. Com o seu método de improvisação estruturada, passa a vislumbrar um corpo 

que explora e expande as suas possibilidades mediante a descoberta da ordem natural e 

harmónica de elementos independentes, que constituem a composição em dança e que 

se interrelacionam através de caminhos imprevisíveis. Halprin aspirava não somente por 

um vocabulário mais próprio, porque o vocabulário codificado de Graham ou 

Humphrey não a satisfazia, mas também procurava um ideal de intérprete de dança 

menos vinculado a automatismos de uma técnica codificada. Outro aspecto 

fundamental, não somente para Halprin, mas para tantos artistas que desde esta época 

passaram a incorporar a improvisação como técnica, foi a busca de um equilíbrio entre a 

estrutura e a liberdade, uma aliança entre comportamento espontâneo e rigor (Banes, 

1999). 

Provocar a participação do espectador foi um factor que influenciou as improvisações 

direcionadas e estruturadas, extrapolando, desta maneira, a noção de espectador e 

performer. A intenção de Halprin, de acordo com Novak (1990), era deslocar o processo 

de criação para a cena no momento em que a improvisação era tratada como 

performance. Este é um aspecto importante de salientar, pois é um ponto de mudança 

que irá tornar-se um dos princípios da dança pós-moderna e da dança contemporânea. A 

improvisação como performance vai focar o acontecimento como experiência, incluindo 

espectador e performer no processo, produzindo desconexões no espectador para que o 

evento isolado ou as imagens que produz possa ser visto em si mesmo. Com a 

combinação de métodos de improvisação e a concepção de um movimento com base 

“natural”, de acordo com Novak (1990) e Ross (2003), Anna Halprin contribuiu para 

um conceito de dança baseado na interação e nos impulsos do corpo, além de ser uma, 

entre outros artistas, que fez com que a voz individual do artista se expandisse. O 

resultado híbrido que Halprin vem a desenvolver como dança, na sua vertente artística, 

é um ritual para uma nova democracia, uma democracia do corpo. O ordinário, o 

radical, o outro e a força da educação pela dança são celebrados dentro da estrutura do 

movimento como arte, e o processo de amadurecimento do artista/pedagogo é escolher 
                                                                                                                                          
improvisação em dança, no formato de exercícios e tarefas, um dos objetivos de Halprin, principalmente 
como educadora, foi potenciar no intérprete de dança a capacidade de desenvolver material coreográfico e 
criar repertório, ao invés deste se manter confinado a um vocabulário codificado de uma técnica 
aprendida. A improvisação serve como uma ferramenta na sua busca por um novo sentido de fazer dança, 
amplia a noção de subjectividade do modernismo, criando corpos responsivos e inteligentes. No acto de 
improvisar, o intérprete de dança explora e investiga a sua própria subjectividade; antes de se expandir o 
uso da improvisação, limitava-se a ser ferramenta do criador. Agora todos os participantes passam a estar 
envolvidos no processo de criação através da improvisação (Novak, 1990; Ross, 2003). 
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como trabalhar e com o que trabalhar. As ações do quotidiano e a natureza faziam parte 

do fascínio de Halprin pelo movimento, inspirando as suas propostas de improvisação. 

A celebração e a partilha, tudo isso somado ao seu interesse por aspectos terapêuticos 

do movimento, e o desenvolvimento de uma consciência cinestésica, foram temas 

levantados e discutidos. Segundo Ross (2003), Anna Halprin expandiu radicalmente a 

ideia do que constitui a dança, que tipo de material pessoal era permitido como 

conteúdo de um trabalho em dança, e como dar voz a segmentos esquecidos dos 

sistemas sociais ocidentais, as pessoas de outras etnias, os idosos e os doentes terminais. 

Halprin tornou-se uma inspiração para gerações de bailarinos, professores, prestadores 

de cuidados de saúde e terapeutas de artes expressivas. Em 1978, co-fundou com a sua 

filha, Daria Halprin, o Instituto Tamalpa, um centro em Marin County, Califórnia, onde 

se pode concentrar especificamente sobre o trabalho de artes expressivas. Em setembro 

de 2004, apresentou uma peça coreográfica relacionada com a dificuldade de confronto 

com a doença terminal, Intensive Care: Reflections on Death and Dying, no Centro 

Pompidou como um evento de abertura do Festival d'Automne, em Paris. Em 2005, 

desenvolveu uma performance filmada, Seniors Rocking, documentando um evento de 

dança para os idosos em colaboração com um centro para a terceira idade em Marin 

County.  

Também o contato improvisação (CI), que surgiu na década de 70, foi uma linha de 

influência e inspiração para a DMT, no sentido de ser considerada uma técnica de 

relação corpo/mente. Segundo Novak (1990), o CI é uma técnica de movimento criada 

na década de 1970 por um grupo de coreógrafos e bailarinos norte-americanos, ligados à 

dança moderna, linguagem ainda emergente na época e desenvolvida pelo bailarino e 

coreógrafo Steve Paxton4, que estava interessado em saber como é que a dança 

improvisada promoveria a interação entre os corpos e a participação igualitária entre 

eles. No CI a pessoa é ensinada a reagir ao senso de desorientação e a guiar os 

movimentos do corpo a partir da atenção voltada para as sensações corporais. O foco 

está na sensação física do toque, da pressão e do peso depositado no corpo do outro. 

                                                
4 Nascido em 1939, foi bailarino, professor e coreógrafo. Teve formação em ginástica, dança moderna e 
ballet clássico. Praticou ainda yoga, aikido e tai chi chuan. Dançou durante três anos na companhia de 
Merce Cunningham (1961-1964). Como membro fundador da Judson Dance Theater, dançou trabalhos 
de Yvonne Rainer e Trisha Brown. Foi de igual modo membro fundador do coletivo de improvisação 
Grand Union e em 1972 iniciou o contato improvisação, uma nova forma de dança que utiliza as leis 
físicas de fricção, momentum, gravidade e inércia para explorar a relação entre dois bailarinos. Em 1986 
começou a desenvolver o trabalho “Material para a Coluna”, trabalho este que advém da observação do 
contato improvisação, em que a coluna se torna um importante “membro”. É um estudo técnico e 
meditativo da iniciação dos movimentos pela pélvis e pela coluna. 
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Inspirada na experiência física proposta pelo zen budismo, a pessoa é incentivada a 

exercitar um estado de consciência presente no aqui e no agora, ao invés de imersa em 

recordações ou expectativas acerca do futuro. A consciência voltada para o presente 

permite ao praticante perceber e reagir de modo mais atento e posicionar o corpo de 

forma mais adequada e eficiente. Para alguns pesquisadores, o CI está intimamente 

ligado a uma construção artística pós-moderna, numa ruptura com formatos tradicionais 

de dança, numa busca de movimento mais livre. Por não pressupor nenhuma técnica 

antecedente, o CI pode ser praticado por qualquer pessoa que deseje entrar em contato 

com o movimento, com seu corpo, ou com a relação entre corpos em movimento, como 

uma finalidade em si. O CI é uma técnica utilizada como base de pesquisa coreográfica, 

metodologia de aula, aquecimento, etc (Novak, 1990).  

Estas linhas de tendência mais voltadas para a relação corpo/mente, que seguiram um 

rumo de participação igualitária entre os corpos que exploram caminhos imprevisíveis, 

procurando um ideal de intérprete de dança menos técnico, demonstraram aplicabilidade 

no desenvolvimento das perspectivas terapêuticas e inclusivas da dança, dando voz à 

população mais esquecida, proporcionando um modo de aproximação à vida comum de 

todas as pessoas. 

 

 

2.1. Definição e princípios da dança/movimento terapia 

 

A dança/movimento terapia (DMT) desenvolveu-se no contexto das sociedades 

ocidentais, em particular, a partir dos EUA, com base na convergência de várias linhas 

de influência, ou seja, a partir de uma conjuntura sociocultural e ideológica que o 

favoreceu (Bruno, 1990, citado por Santos, 2006). Segundo a mesma autora, a DMT 

encontra-se enquadrada no registo das terapias expressivas, mais especificamente das 

artístico-expressivas. A dança e o movimento criativo são a sua essência e o meio pelo 

qual se distingue a DMT das restantes terapias expressivas. 

Existem algumas definições de DMT, no entanto, para este trabalho optámos pela 

definição que nos pareceu mais consensual. Baseada na premissa empírica de que o 

corpo, a mente e o espírito estão interligados, a American Dance Therapy Association 

(ADTA) define dança/movimento terapia como: “O uso psicoterapêutico do movimento 

como um processo que promove a integração emocional, cognitiva, física e social de um 

indivíduo.” A DMT foca-se sobre o movimento expressivo dos sujeitos, contextualizado 
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num ambiente e relação terapêuticos. Na DMT os comportamentos expressivos, 

comunicativos e adaptativos são todos considerados para o grupo e para o tratamento 

individual. O movimento do corpo, como o componente central da dança, fornece 

simultaneamente o seu meio de avaliação e o seu modo de intervenção. Também 

segundo a ADTA, a DMT pode ser praticada em áreas diversas, como a saúde mental, 

reabilitação, ambientes médicos, educacionais e forenses, em lares de idosos, creches, 

em programas de prevenção de doenças e de promoção da saúde e na prática privada. 

Torna-se eficaz para as pessoas com limitações físicas, psicológicas e do foro social. 

Pode abranger pessoas de todas as idades, raças e etnias, e em diversos formatos, como, 

individual, casal, família e terapia de grupo. 

Segundo Jones (1992), a DMT consiste na criação de um ambiente/espaço seguro para a 

exploração e expressão e não para a prática de uma técnica ou sequência específica de 

movimentos. Desta forma, procura associar os aspectos criativos e expressivos da dança 

com a introspecção da psicoterapia, numa comunicação não-verbal. É obviamente uma 

área de conhecimento multidisciplinar que usa o movimento para a mudança 

intrapsíquica do indivíduo e para facilitar a sua relação com os outros, por exemplo na 

DMT de grupo, as acções decorrem em grande medida, de relações interpessoais. O 

indivíduo torna-se mais alerta em relação ao seu corpo, às suas diferentes capacidades 

de expressão e à forma como estas se relacionam com o movimento e o usam para, por 

exemplo, expressar imagens, sensações, sentimentos, vivências e memórias. 

Kylma e Korhonen (2006) defendem que de uma forma geral, a DMT, incide na 

interacção do indivíduo com os outros, na compreensão de si próprio e dos outros, na 

auto-reflexão e na capacidade de expressão.  

Stanton-Jones (1992, como referido em Pallaro & Fischlein-Rupp, 2002) sumariza 

cinco princípios teóricos da DMT, sendo eles: 1) o corpo e a mente estão em constante 

interacção: o terapeuta está constantemente a encorajar os pacientes a conectar o insight 

verbal com o movimento, quer pela liberdade de associação quer pela interpretação do 

movimento corrente. Assim, o bem-estar emocional reflecte-se na integração do soma e 

da psique; 2) o movimento é o meio a partir do qual o indivíduo experiencia, expressa e 

comunica elementos de determinada vivência que não são comunicáveis verbalmente. O 

movimento reflecte a personalidade, e, segundo Freud, Wilhem Reich e Judith 

Kestenberg, o movimento reflecte também o desenvolvimento psicossexual. Outros 

psicoterapeutas defendem que a relação mãe-criança é crucial no desenvolvimento da 

personalidade e que, a primeira interacção que constrói esta relação, é não-verbal. A 
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DMT foca-se na dimensão não-verbal do desenvolvimento da personalidade usando a 

técnica de espelho. Esta última recapitula um processo importante de desenvolvimento 

psicológico, afirmando que como crianças aprendemos quem somos, experienciando o 

nosso eu pelas reações dos outros (Schmais, 1974). Outros defendem que o movimento, 

especificamente a dança, está profundamente relacionado com o autoconhecimento e 

com a autotransformação; 3) a relação terapeuta/paciente é fundamental para a eficácia 

da DMT, ou seja, a relação terapeuta/paciente, através do movimento, suporta e permite 

a modelação do comportamento (Schmais, 1974). Na DMT o terapeuta responde ao 

paciente através de técnicas de movimento criativo, tais como: espelhamento, 

sincronização, amplificação ou até interacção. Desta forma, a DMT poderá ter utilidade 

em pacientes debilitados, com os quais as psicoterapias verbais se tornam inacessíveis; 

ou até em pacientes que se tendam a defender-se destas terapias pela intelectualização 

em palavras; 4) o movimento tem uma função simbólica e esta pode evidenciar 

processos do subconsciente de uma forma similar a outros fenómenos psicológicos, 

como os sonhos; o “subconsciente” ou o “inconsciente” são termos que definem os 

conteúdos da mente que não são acessíveis à consciência. Estes incluem ideias, 

sentimentos e imagens que foram reprimidos. Acredita-se que o subconsciente 

representa aspectos primitivos, instintivos ou infantis da personalidade e 5) o processo 

criativo incorporado no uso livre de associação em movimento é indubitavelmente 

terapêutico: permite ao indivíduo experienciar novas formas de movimento, as quais 

geram uma nova experiência/forma de “estar no mundo”. 

 

 

2.2. Desenvolvimento das abordagens psicoterapêuticas e a sua influência na 

dança/movimento terapia 

 

Segundo Levy (1988), outra linha de influência da DMT surge associada ao campo da 

psicologia, durante a segunda metade do século XX. Até então, o foco principal no 

campo da psicologia foi a utilização de verbalização como um meio para a expressão do 

inconsciente. Abordagens de tratamento não-verbal, incluindo a DMT, não eram 

geralmente aceites. No entanto, muitas das teorias e técnicas desenvolvidas pelos 

clínicos neste período inicial, ajudaram a lançar as bases para o posterior 

desenvolvimento e reconhecimento de abordagens de tratamento não-verbais.  
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Nos anos 70 e 80 surge então uma nova era da DMT a par dos novos desenvolvimentos 

da psiquiatria e psicanálise e do contínuo refinamento do interesse em aspectos não-

verbais da psicologia e da psicopatologia. Foi nesta altura que os terapeutas começaram 

a experimentar as capacidades psicoterapêuticas da dança e do movimento de forma a 

categorizar a DMT como psicoterapia (Meekums, 2002; Levy, 1988).  

Dois importantes marcos teóricos influenciaram o trabalho dos pioneiros da DMT e 

continuam a ter impacto neste campo ainda hoje.  

Wilhelm Reich (1897-1957), psiquiatra e psicanalista austríaco, foi considerado um dos 

primeiros clínicos com uma abordagem de psicoterapia não-verbal. Tal como é referido 

por Levy (1988), nos anos 20, Reich deu início a estudos intensivos relacionados com 

as expressões psicossomáticas dos seus pacientes, num esforço para esclarecer as 

conexões entre os domínios somático e psíquico. Descobriu que, enquanto alguns dos 

seus pacientes eram capazes de verbalizar pensamentos e sentimentos, outros 

desenvolveram defesas que estavam enraizadas no corpo na forma de tensão muscular. 

Reich introduziu o uso da manipulação muscular com o objectivo de superar estas 

defesas e, assim, facilitar a libertação de material psicológico reprimido. O facto de 

utilizar o corpo em terapia, naquele tempo, gerou alguma controvérsia, mas mais tarde, 

na década de 60, este seu método foi popularizado por Alexander Lowen, como será 

descrito abaixo.  

De cordo com Levy (1988), nos anos 60 e 70, para complementar o ressurgimento dos 

estudos de comunicação não-verbal, novas formas de tratamento terapêutico 

floresceram. Entre estas, encontram-se as abordagens psicológicas humanísticas, as 

psicoterapias de acção orientada (nas quais se inclui a DMT), e as terapias corporais, 

tendo todas elas vários níveis de influência teórica e prática na DMT. Um dos 

objectivos das psicoterapias de acção orientada é a integração do corpo e da mente 

através do uso de técnicas de acção e de métodos psicológicos de projeção. Um dos 

conceitos que une estas terapias é a crença de que ao envolver-se o corpo e a 

musculatura corporal no processo terapêutico, é evocado material psicológico 

inconsciente e emoções profundamente enraizadas. Na psicoterapia de ação orientada, 

estrutura-se então este material recém libertado através do drama, da dança, da arte e/ou 

da escrita, por forma a trazer uma consciência psicológica mais profunda, estado de 

catarse e um possível insight.  

Alexander Lowen (1910-2008), fundador da terapia bioenergética e discípulo de 

Wilhelm Reich, distinguiu-se dos outros psicoterapeutas de acção orientada, colocando 
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menos stress sobre a estrutura artística (ex., encenações dramáticas complexas e 

sublimação através de conteúdo e forma) e, em vez disso enfatizou o uso de exercícios 

físicos específicos com base nas teorias Reich. Estes exercícios, segundo ele, libertavam 

as emoções e através disso, o sentido da verbalização tornava-se mais facilitado. 

A DMT incorporou algumas das técnicas e teorias das psicoterapias de acção orientada. 

O que diferencia a DMT é o uso da forma em dança/movimento, integrado com 

verbalização, como modalidade expressiva primária. Mais especificamente, a DMT 

encara os atributos da dança e do movimento como adequados exclusivamente para a 

expressão do inconsciente, juntamente com a expressão da identidade, ego e superego, 

além de fornecer uma estrutura para a imagem corporal, construção de relacionamento e 

desenvolvimento da personalidade.   

Segundo Santos (2006) e de acordo com a contextualização que temos vindo a 

apresentar, a DMT tem duas origens fundamentais que se complementam: uma que 

surge a partir da dança, fortemente artística e criativa e outra do lado da psicologia, com 

uma abordagem mais terapêutica e científica. Ambas as direções podem ser abarcadas, 

combinando criativamente a diversidade. 

 

 

Capítulo 3 

Dança Inclusiva 

 
A dança inclusiva diferencia-se da DMT, pelo fato de não se circunscrever a um âmbito 

psicoterapêutico. Tal como foi referido anteriormente, na história da dança, a partir dos 

anos 60, com os coreógrafos que seguiram linhas mais vanguardistas, foram levantadas 

questões sobre a natureza e o significado do movimento, especialmente sobre a 

definição de dança e a natureza das técnicas vigentes. Novos movimentos dançados 

surgiram, sendo considerados artisticamente válidos, permitindo também que pessoas 

comuns, sem treino formal em dança pudessem dançar, misturando-se numa mesma 

coreografia bailarinos profissionais com iniciantes e amadores. O desejo de uma 

linguagem de dança que rejeitasse a necessidade de corpos clássicos e modernos foi um 

passo definitivo, proporcionando um modo de aproximação à vida comum de todas as 

pessoas, aberta a uma população mais diversificada de participantes. Segundo Herman 

(2009), esta ideia foi-se desenvolvendo e nos anos 80 surgiram novas perspectivas 
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inclusivas da dança, abertas a uma população ainda mais diversificada. Alguns 

coreógrafos mais vanguardistas, continuaram a questionar-se sobre essa diversidade, 

procurando criar uma comunidade de dança verdadeiramente inclusiva, começando a 

incluir nas suas coreografias pessoas portadoras de deficiência física e mental, obesas, 

de diferentes culturas e religiões, entre outras consideradas excluídas socialmente, 

dando-se início à formação de algumas companhias de dança consideradas "integradas" 

ou de "habilidades mistas", nos EUA e noutros países. Disso são exemplo companhias 

de dança a nível internacional, como a Axis Dance Co. e Joint Forces Dance Company 

nos EUA, Candoco Dance Company no Reino Unido e, mais recentemente, a Roda 

Viva Cia. de Dança, no Brasil, e a Dançando com a Diferença ou a Companhia 

Integrada Multidisciplinar, em Portugal; todas visam promover a inclusão de pessoas, 

com e sem deficiência.  

No sentido de ajudar os coreógrafos e professores de dança a melhor estruturarem as 

suas aulas e poderem incluir todas as pessoas sem e com incapacidades nas suas aulas e 

coreografias, Alito Alessi e Karen Nelson, desenvolveram em 1987 o método de dança 

DanceAbility, o qual usa o contato improvisação para promover a exploração e 

expressão artísticas entre pessoas com e sem incapacidade (Herman, 2009). O objetivo é 

que as pessoas participem nestes workshops, anulando equívocos e/ou preconceitos que 

possam ter com os seus pares ou sobre si próprios. O método oferece suporte e formas 

para que todas as pessoas possam participar plenamente, sem isolar ninguém, 

expressando a sua criatividade, respeitando os seus próprios limites, aplicando tudo isto 

na comunidade (DanceAbility International, s/d). 

Estas companhias de dança desenvolvem culturas inclusivas e métodos de trabalho 

focados na perspectiva de inclusão e ao mesmo tempo, trabalham para minimizar os 

preconceitos acerca da pessoa com deficiência, abrindo portas para se conhecer e saber 

lidar com a diferença. No sentido de democratizar o acesso à dança, é feita uma 

sensibilização para a inclusão, promovendo uma mudança da percepção social para com 

a diferença, apagando a ideia de que a dança tem como ponto de referência o corpo sem 

limitações. 

São diversos os projetos de dança e os estudos que atualmente têm demonstrado os 

importantes contributos da dança inclusiva ao nível da qualidade de vida das pessoas 

com e sem incapacidade, evidenciando melhorias quer a nível físico, cognitivo e 

emocional, quer na concretização de níveis mais altos de inclusão social. Descrevemos 

seguidamente alguns exemplos. 
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Num estudo realizado por Skoning (2008), o qual incluiu dança criativa para 

aprendizagem de literatura numa classe com 27 crianças de várias idades, das quais 9 

tinham incapacidades, os benefícios foram quase imediatos. Crianças com dificuldades 

cognitivas e de aprendizagem revelaram aumento da compreensão do enredo e das 

personagens das histórias lidas. Os alunos que apresentavam défices na atenção, 

tornaram-se líderes de sala de aula, revelando-se com melhor capacidade de organização 

de grupos, na composição de coreografias e na resolução de problemas onde todos 

pudessem participar. Crianças com défices emocionais assumiram riscos, participaram 

em atividades de movimento em pequenos grupos, aumentando a sua interação e 

habilidades sociais. Além do aumento do conhecimento dos alunos ter melhorado com a 

introdução da dança criativa, verificou-se também melhoria a nível comportamental. A 

mesma autora sugere que a dança criativa pode ser benéfica para alunos que têm 

dificuldade em expressar-se oralmente e por escrito. Outro exemplo de um projeto de 

dança cujo objetivo é o de incluir crianças com factores de exclusão sociais, políticos, 

físicos e religiosos, é o caso da experiência de Rowe (2003), em que utilizou a dança 

como uma experiência com crianças num campo de refugiados em Ramalah, na 

Palestina, procurando dar um modelo estruturado a estas crianças.  

Também noutro estudo, realizado por Santos (2006), sobre o uso da dançoterapia 

integrativa como metodologia em crianças/adolescentes com comportamentos 

agressivos, de uma forma global, sugere que a aplicação de um programa de 

movimento/dança integrando outros veículos expressivos, revela um forte impacto ao 

nível do desenvolvimento de várias e importantes dimensões assim como de 

potencialidades internas e relacionais nos sujeitos que nela participaram.  

Noutro trabalho realizado por Sales (2013), foi implementado um programa de 

intervenção psicomotora, aplicando metodologias ligadas a dançaterapia e ao 

movimento expressivo, de forma a identificar os seus efeitos ao nível da funcionalidade, 

autoconceito e bem-estar, num grupo de utentes com quadro de deficiência motora 

múltipla no Centro de Medicina e de Reabilitação de Alcoitão. Como resultado obteve-

se que o grupo de utentes que frequentou o programa de intervenção apresentou 

melhores índices de funcionalidade, autoconceito e bem-estar, comparativamente aos 

utentes que não frequentaram o programa.  

Num trabalho mais abrangente, segundo McGuiness (2013) foi feita uma tentativa de 

inclusão de jovens adolescentes com comportamentos violentos numa escola pública de 

ensino médio de Boston, nos Estados Unidos. A escola foi incluida no programa 



Mestrado em Performance Artística - Dança 
 

31 
 

Turnaround Schools, uma iniciativa do Governo Federal para recuperar instituições em 

dificuldade. O diretor da escola, Andrew Bott, reinvestiu na contratação de professores 

de arte, e os cerca de 800 alunos, além das disciplinas obrigatórias, passaram a ter aulas 

de teatro, música, dança e artes plásticas. O resultado foi que após um período de dois 

anos, a escola saiu do ranking das piores instituições de ensino público do estado e 

entrou para as melhores. A violência diminuiu drasticamente e o sucesso da nova gestão 

trouxe o reconhecimento para a Orchard Gardens, o nome da escola. 

Num estudo realizado por Marcos e Roubaud (2007), referido por Roubaud (2012), 

sobre um caso concreto de recurso à prática de danças sociais, observou-se um 

incremento das redes de sociabilidade indirectamente promovido pela frequência de 

bailes de danças de salão; facto a que não será estranho estarem estas práticas hoje em 

proliferação, já que os circuitos de sociabilidade informais e espontâneos que aí são 

construídos revelam evidente impacto noutros setores da vida dos seus frequentadores. 

Os promotores desta iniciativa não anteciparam os seus efeitos, que de forma indirecta 

cumpriram um propósito inclusivo. 

Nos dias de hoje, a incapacidade é considerada como sendo uma parte da condição 

humana. Segundo Kaufmann (2006), a palavra “inclusão” sugere, então, um local onde 

todos podem pertencer e sentir-se aceites. Neste sentido, a proposta da dança inclusiva é 

proporcionar a todos igualdade de condições para desenvolver o seu potencial de 

movimento e habilidades artísticas, criando formas de integração, onde a 

individualidade de cada um é respeitada e todos são aceites, reforçando a ideia de que a 

inclusão é uma forma de aumentar a participação de qualquer pessoa, 

independentemente da sua condição de saúde, religiosa, política ou social. O percurso 

em prol da inclusão deve ser construído dia-a-dia, no sentido de ultrapassar barreiras e 

desencadear mudanças ao nível da percepção social para com a diferença, estando esta 

intenção presente nestas abordagens de dança. 

Uma vez que o conhecimento sobre os fundamentos neurológicos (ou 

neuropsicológicos) que sustentam estes processos de promoção do bem-estar (e, por 

conseguinte, também da mudança social) é pouco conhecido, justifica-se o enfoque que 

se segue na 2ª parte deste trabalho, descrevendo as evidências que estão a surgir nos 

estudos científicos mais recentes na área de dança e neurologia. 
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2ª Parte 

Dança e neurologia 

 
No sentido de estabelecer outras conexões e fundamentos para as perspectivas 

terapêutica e inclusiva da dança anteriormente descritas, nesta segunda parte do trabalho 

pretendemos examinar as potencialidades da dança como contributo para intervenção 

em contextos de neuroreabilitação. Na perspectiva de sustentar eventuais benefícios da 

utilização de programas de dança, iremos começar por definir operativamente o 

conceito neuroreabilitação, procederemos também à descrição dos três distúrbios 

neurológicos com maior incidência, nomeadamente, o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, quanto à sua definição, 

epidemiologia e manifestações clínicas. Seguidamente, apresentamos um 2º capítulo 

onde abordamos aspectos da dança e neurociência, referindo dimensões anatómicas e 

processos fisiológicos implicados na sua prática; por último, no 3º capítulo sobre dança 

e neuroreabilitação, apresentamos diversos estudos sobre a utilização de programas de 

dança como instrumento de intervenção nos distúrbios neurológicos anteriormente 

descritos. 

 

 

Capítulo 1 

Neuroreabilitação e distúrbios neurológicos 

 
De acordo com Selzer, M., Clarke, S., Cohen, L., Duncan, P., e Gage, F. (2006), 

neuroreabilitação é a subespecialidade clínica dedicada à restauração e maximização das 

funções perdidas em lesões ou doenças do sistema nervoso.  

Actualmente, em Portugal existem algumas instituições, como Hospitais e Centros de 

Reabilitação do foro público e privado, com prestação de serviços especializados e 

diferenciados em neuroreabilitação, que realizam um trabalho em equipa 

multiprofissional, para pessoas com distúrbios neurológicos.  

Segundo a World Health Organization (WHO), os distúrbios neurológicos são as 

doenças do sistema nervoso central e periférico. Noutras palavras, do cérebro, medula 

espinhal, nervos cranianos, nervos periféricos, raízes nervosas, sistema nervoso 
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autónomo, junção neuromuscular e músculos. Estes distúrbios incluem a epilepsia, a 

doença de Alzheimer e outras demências, doenças cerebrovasculares incluindo acidente 

vascular cerebral (AVC), enxaqueca e outras cefaleias, esclerose múltipla, doença de 

Parkinson (DP), infeções neuronais, tumores cerebrais, lesões traumáticas do sistema 

nervoso como o traumatismo crânio-encefálico (TCE), distúrbios neurológicos como 

resultado da desnutrição e neuropatias de causa periférica como a diabetes mellitus 

(World Health Organization, 2014). 

Foi estimado que as doenças neurológicas afetam um bilião de pessoas em todo o 

mundo, estimando-se que este número deverá aumentar nos próximos anos (WHO, 

2006). Aproximadamente 6,2 milhões de pessoas por ano morrem por causa de AVC, 

sendo que mais de 80% das mortes ocorrem em países subdesenvolvidos. Estima-se que 

existem globalmente 35,6 milhões de pessoas com demência, sendo a doença de 

Alzheimer a causa mais comum, podendo contribuir para 60-70% dos casos (WHO, 

2014). A doença de Parkinson é uma das doenças neurodegenerativas mais prevalentes, 

sendo a sua incidência de 100 a 200 pessoas por 100000 e aumentando com a idade da 

população, chegando a afectar 2% das pessoas com mais de 65 anos de idade 

(Ebersbach, G., Wissel, J. & Poewe, W., 2006).   

Dado o elevado número de pessoas que sofrem destas patologias, com grande impacto 

social e económico, com tendência ao aumento da sua prevalência nos próximos anos, 

foram selecionados para este trabalho três dos distúrbios neurológicos mais frequentes, 

na perspectiva de se fundamentar eventuais benefícios da utilização de programas de 

dança como instrumento ou contributo para a intervenção na neuroreabilitação. 

Apresentamos seguidamente uma descrição do AVC, doença de Alzheimer e doença de 

Parkinson quanto à sua definição, epidemiologia e manifestações clínicas. 

 

 

1.1. Acidente Vascular Cerebral – Definição, epidemiologia e manifestações 

clínicas 

 

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2005) define o Acidente Vascular Cerebral 

como “uma síndrome clínica que consiste no rápido desenvolvimento de sinais focais 

ou globais de distúrbio da atividade neurológica com duração superior a 24 horas ou 

que leva à morte, sem outra causa aparente além da origem vascular.” Para além do 

peso da mortalidade, o AVC também está relacionado com graves consequências 
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determinadas pela incapacidade, que influem nos disability-adjusted life years 

(DALY’s), isto é, nos anos de vida e produtividade potencialmente perdidos devido a 

morte prematura ou incapacidade (WHO, 2005). O AVC é uma patologia complexa que 

coloca problemas físicos, psicológicos e sociais. O início súbito do AVC, que se pode 

apresentar com défices major, pode induzir um choque devastador para a pessoa e para 

os seus familiares (Stokes, 2004). Os sobreviventes de AVC ficam, frequentemente, 

com alguma incapacidade e muitos ficam dependentes de cuidadores (Moon et al., 

2003).  

A WHO aponta o AVC e outras doenças cerebrovasculares como a segunda causa de 

morte no mundo tendo sido responsável em 2008 por 10,8% de todas as mortes (WHO, 

2014). Portugal tem estatisticamente das maiores taxas de mortalidade por AVC da 

Europa Ocidental (Moon et al., 2003; Truelsen et al., 2006). 

Segundo a Direção Geral de Saúde, as doenças cardiovasculares, nomeadamente, os 

AVC, são a principal causa de mortalidade em Portugal, contando-se também, entre as 

principais causas de morbilidade, invalidez e anos potenciais de vida perdidos na 

população portuguesa (Direção Geral de Saúde, 2003). 

O AVC é uma doença mais incapacitante do que fatal, sabendo-se que cerca de 20% das 

pessoas morrem no 1º ano, os que sobrevivem ficam incapacitados, com défices 

neurológicos que os tornam dependentes de outros. A prevalência é maior em homens 

do que em mulheres e maior em melanodérmicos que em leucodérmicos (Oliveira et al., 

2003) e é uma patologia mais frequente em idosos, surgindo a maioria dos casos depois 

dos 65 anos (Sousa, 2007). 

Os factores predisponentes para o AVC são: idade (aumenta exponencialmente a 

incidência da mortalidade), hipertensão arterial, acidentes isquémicos transitórios, 

fibrilhação auricular, aterosclerose, tabagismo, hipercolesterolémia, diabetes mellitus, 

obesidade, cardiopatias, sedentarismo e uso de contracetivos orais e doenças sistémicas 

associadas a estados hipercoaguláveis (Elovic et al., 2009). 

A classificação dos tipos de AVC baseia-se na patologia subjacente, ou seja, podem ser 

isquémicos ou hemorrágicos (Stokes, 2004). Os tipos de AVC dividem-se em subtipos, 

nomeadamente, isquémicos trombóticos, embólicos, lacunares e hemorrágicos 

intracerebrais e subaracnoideus (Elovic et al., 2009). As consequências do AVC são 

determinadas pela região anatómica cerebral afectada (Stokes, 2004). 
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As complicações de AVC levam, inevitavelmente, a uma alteração do estilo de vida da 

pessoa e dependendo das áreas lesadas, verificam-se repercussões a nível motor, 

sensorial, perceptivo e cognitivo (Shumway-Cook & Wollacott, 2007).  

A manifestação mais comum de uma pessoa com complicações de AVC é a hemiplegia 

ou hemiparésia contralateral. Esta é definida como a paralisia dos músculos de um lado 

do corpo, contralateral ao lado da lesão cerebral (Stokes, 2004). Relativamente à função 

motora, podem encontrar-se alterações da activação, do tónus e da força musculares. As 

outras manifestações neurológicas vão depender da localização e da extensão da lesão 

(Shumway-Cook & Wollacott, 2007). A hemiparésia resultante pode reduzir 

drasticamente a massa muscular, contribuindo significativamente para a limitação da 

atividade e condicionamento cardiovascular (Burke, 1998).  

Estas alterações motoras primárias têm repercussões secundárias ao nível do 

alinhamento, do comprimento muscular, do desenvolvimento de contraturas, podendo 

progredir para situações de falta de mobilidade articular, estabilidade e dor (Ada, 

O´Dwyer & O´Neil, 2006). Neste sentido, há uma perda de consciencialização corporal 

através de má postura, movimentos e padrões inadequados. O controlo postural é a base 

para a realização dos movimentos voluntários selectivos. Desta forma, a instabilidade 

central tem repercussões ao nível do movimento selectivo e fino (Bobath, 1990) e por 

sua vez, uma limitação nas actividades e restrição na participação social. 

Após um AVC podem distinguir-se alterações na capacidade de discriminar as 

sensações de toque, temperatura, pressão, vibração e dor, bem como a capacidade de 

localizar as partes do corpo no espaço, entre outros distúrbios sensoriais. Deve realçar-

se que as funções sensoriais são essenciais para a segurança do individuo, mesmo que a 

recuperação motora adequada tenha sido alcançada (Doyle et al., 2010).   

A diminuição da sensibilidade proprioceptiva (postural e vibratória) contribui para a 

perda da capacidade de executar movimentos eficientes e controlados, dificultando a 

aprendizagem de novas tarefas motoras no hemicorpo afectado. De igual forma, o défice 

visual contribui para a diminuição do nível de consciência corporal do lado afectado 

(Doyle et al., 2010).   

No que diz respeito à função perceptiva, pode verificar-se uma diminuição da 

capacidade de processar os estímulos sensoriais (visual, auditivo, táctil e olfactivo) 

presentes no hemiespaço contralateral ao hemisfério cerebral lesado, bem como a 

capacidade de agir ao nível motor sobre esses estímulos. Esta disfunção da percepção é 
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conhecida como neglet unilateral ou negligência (Katz et al., 1999; Kerkhoff & 

Rossetti, 2006). 

As lesões cerebrais, corticais e subcorticais podem ainda levar a défices da atenção (Van 

Zomeren & Van Denburg, 1985), memória (Tatemichi et al., 1994), motivação e 

comportamento dirigido ao objectivo (Donovan et al., 2008), com um efeito negativo na 

independência funcional (Shimoda, 1998) e social e na resposta e participação nos 

programas de tratamento e reabilitação (Tatemichi et al., 1994). Além destas, existem 

outras consequências, nomeadamente ao nível da comunicação (Ferro & Pimentel, 

2006), bem como aspectos do foro motivacional e emocional. A labilidade emocional é 

geralmente encontrada nos casos de hemiplegia (Teasell, Bayona & Heitzner, 2009). 

As alterações na comunicação não-verbal derivam essencialmente das alterações do 

esquema corporal. Na comunicação verbal, em particular da linguagem, a perturbação 

mais frequente é a afasia (Ferro & Pimentel, 2006). 

Em resumo, o quadro clínico varia de pessoa para pessoa, não só devido à diversidade 

de combinações possíveis de alterações resultantes dos défices causados pelo AVC, 

como também pela envolvente social e características individuais, como a 

personalidade, emoção e motivação. 

 

 

1.2. Doença de Alzheimer - Definição, epidemiologia e manifestações clínicas 

 

De acordo com Burns e Iliffe (2009), a doença de Alzheimer é uma doença 

neurodegenerativa caracterizada por um desenvolvimento progressivo de disfunção 

cognitiva (perda de memória, dificuldade na linguagem e disfunção executiva), 

alterações psiquiátricas ou comportamentais (depressão, alucinações, ilusões e agitação) 

e dificuldades de desempenho nas actividades de vida diária básicas ou complexas.  

Há quatro tipos principais de doença de Alzheimer, sendo eles: doença de Alzheimer 

precoce, em adultos com menos de 65 anos de idade; doença de Alzheimer tardia, em 

adultos com mais de 65 anos de idade; doença de Alzheimer com padrão de 

comportamento frontal e atrofia cortical posterior, que ocorre entre os 50 e 65 anos de 

idade e progride com declínio acentuado do processamento visual. 

Nos EUA, 12,5 % das pessoas com idade superior a 65 anos de idade sofrem de doença 

de Alzheimer (Alzheimer´s Association, 2006).  
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Os mais recentes dados epidemiológicos apontam para a existência de 153 000 pessoas 

com demência em Portugal, das quais 90 000 têm doença de Alzheimer, forma de 

demência mais prevalente. Ou seja, cerca de 1% do total da população nacional sofre 

desta patologia (Associação Alzheimer Portugal, 2009). 

A causa da doença de Alzheimer é idiopática, no entanto há factores de risco 

identificados: tabagismo, diabetes mellitus, depressão e um factor de risco genético na 

doença de Alzheimer tardia, a nível do alelo e4 do gene APOE do cromossoma 19. 

Foram de igual modo descritas três mutações em três genes: proteína precursora da 

amilóide no cromossoma 21, presenilina 1 no cromossoma 14 e presenilina 2 no 

cromossoma 1. Como outros factores de risco possíveis temos: familiar de 1º grau com 

doença de Alzheimer, doença cardiovascular, excesso de peso, baixo nível de educação, 

habitar a menos de 50 metros de linhas da rede eléctrica e em zonas industrializadas e 

medicação com benzodiazepinas (Dynamed, 2015). 

A nível de lesões cerebrais encontram-se como alterações nos tecidos placas senis ou 

neuríticas com presença de proteína tau fosforilada e redes neurofibrilares com 

deposição de proteína amilóide. As primeiras lesões podem apresentar o péptido beta-

amilóide (Dynamed, 2015).  

A doença de Alzheimer também comporta-se como factor de risco para outras 

patologias: AVC, osteoartrose, problemas de visão e gastrointestinais e depressão 

(Dynamed, 2015). 

O primeiro sintoma geralmente é a perda progressiva de memória, inicialmente, 

dificuldade em encontrar palavras no discurso e progredindo para dificuldade no 

trabalho e actividades sociais, podendo-se acompanhar de alterações emocionais como 

apatia, depressão, ansiedade, ilusões e agitação. O diagnóstico clínico requer que haja 

declínio dos níveis prévios de funcionalidade durante meses ou anos, início de 

incapacidade para o trabalho e actividades habituais, deteção e diagnóstico de declínio 

cognitivo amnésico (mais comum) ou não amnésico (linguagem ou disfunção 

espaçovisual ou executiva) recolhido da história clínica, testes de funções mentais ou 

testes neuropsicológicos. Deve ainda apresentar duas das seguintes características: 

incapacidade de adquirir e evocar nova informação (repetir questões e conversas, 

perder-se, esquecer apontamentos, trocar objectos); juízo crítico pobre ou raciocínio 

diminuído (lidar com finanças pessoais, dificuldade em tomar decisões, alterações de 

juízo de segurança em conduzir automóvel); incapacidades espaçovisuais (vestir-se, 

reconhecer objectos e utilizá-los convenientemente, reconhecer pessoas); alterações da 
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linguagem (anomia, erros a soletrar, erros a ler) ou alterações de comportamento ou 

personalidade (apatia, isolamento social, agitação, comportamento compulsivo ou 

socialmente inapropriado) (Guy et al., 2011). 

O diagnóstico de doença de Alzheimer envolve avaliação médica, neuropsicológica, 

patologia clínica, imagiologia como ressonância magnética, electroencefalograma, entre 

outros (Dynamed, 2015).  

No plano de tratamentos, entre outros, há evidência que os programas de exercícios 

podem melhorar as funções cognitivas e actividades de vida diária (Dynamed, 2015). 

 

 

1.3. Doença de Parkinson - Definição, epidemiologia e manifestações clínicas 

 

Segundo a Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson (APDP), em Portugal 

existem dois estudos epidemiológicos de prevalência que apontam para a existência 

aproximada de 12000 doentes. A doença pode manifestar-se pela quinta ou sexta década 

da vida, e só excepcionalmente mais cedo. A sua incidência aumenta com a idade 

constituindo esta,  só por si, um factor de risco. É previsível, portanto, que o número de 

doentes venha a crescer à medida que aumenta a esperança de vida. Afecta ambos os 

sexos com ligeira preponderância para o sexo masculino (Associação Portuguesa de 

Doentes de Parkinson, s/d). 

Segundo a mesma fonte, a doença de Parkinson (DP) foi descrita em 1817 pelo médico 

inglês James Parkinson. De uma forma geral, a doença é o resultado de uma perda de 

neurónios nos núcleos da base do cérebro, um problema que interrompe a mensagem 

destinada ao córtex motor. A DP ocorre em função da degeneração das células situadas 

na substância negra, região do cérebro. Essas células produzem uma substância 

designada de dopamina, que é responsável por conduzir os neurotransmissores. A falta 

ou diminuição da dopamina afeta os movimentos da pessoa, provocando determinados 

sinais e sintomas.  

Todorova, Jenner e Chaudhury (2014) referem que a DP manifesta-se por alterações 

motoras como tremor, bradicinésia, rigidez, micrografia, instabilidade postural, perda de 

destreza e acinésia, assim como alterações não motoras como dor, fadiga, hipósmia, 

distúrbios do sono, distúrbios do humor, alterações do sistema nervoso autónomo e 

disfunção eréctil. Provoca ainda dificuldades nas actividades de vida diária como vestir 

e levantar-se de uma cadeira ou do carro. No entanto, o quadro clínico pode variar, mas 
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em 70% dos casos a DP começa por tremor localizado geralmente num membro 

superior que depois afeta o membro inferior do mesmo lado. Este tremor pode ficar 

confinado a metade do corpo durante meses ou anos e só depois afetar o lado oposto e 

ocorre quando os membros estão em repouso, desaparecendo com o movimento. Pode 

também localizar-se noutras regiões corporais, como na língua e nos lábios. A rigidez é 

uma alteração do tónus muscular, que se traduz numa dificuldade em relaxar os 

músculos. Começa muitas vezes num só membro e pode variar ao longo do dia, 

podendo ser influenciada por fatores como stress, humor, medicamentos, entre outros. A 

acinésia caracteriza-se por um atraso na iniciativa motora, provocando um tempo de 

reação prolongado, execução lenta de movimentos voluntários, dificuldade em alcançar 

o alvo com um simples e único movimento, fadiga rápida com a execução de 

movimentos repetidos, incapacidade para executar ações simultâneas e ações 

sequenciais. Outras manifestações da acinésia são a face inexpressiva, diminuição do 

volume da voz, aumento excessivo de saliva ou ainda a micrografia. Pode dizer-se que 

existe um defeito na génese dos processos cerebrais para a programação e execução do 

ato motor, ou seja, a pessoa parece estar parada. A instabilidade postural ou 

desequilíbrio está muitas vezes presente nos casos com maior tempo de evolução. 

Torna-se patente durante a marcha e nas mudanças de direção. A instabilidade postural 

associada à alteração da marcha é dos últimos sinais a evidenciar-se e é das 

manifestações clínicas mais difíceis de controlar, representando um traço de progressão 

da doença. A pessoa adopta uma postura encurvada e, uma vez que perde capacidade de 

correção rápida da postura, tem tendência para quedas anteriores ou posteriores. O sinal 

mais precoce de dificuldade na marcha é a diminuição da capacidade de balanço dos 

braços, numa fase posterior, a pessoa começa a andar com passos curtos e irregulares. 

Numa fase avançada da doença, aparece também o fenómeno designado por freezing, 

que se traduz por uma hesitação no início do movimento da marcha, na tentativa de se 

virar ou aproximar de um espaço apertado. Outro fenómeno oposto ao freezing 

denomina-se por cinésia paradoxal, ou seja, de forma súbita e inexplicável, a pessoa 

consegue movimentar-se com uma grande facilidade num curto espaço de tempo. 

Embora a DP não se caracterize por diminuição da capacidade intelectual, verifica-se 

um fenómeno designado por bradifrenia, que se traduz no pensamento lento destas 

pessoas (Coelho, 2012). Sendo a DP uma doença neurodegenerativa progressiva, são 
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utilizadas escalas para avaliar a sua progressão. Uma das escalas mais utilizadas e 

reconhecidas é a Escala Modificada de Hoehn e Yahr5. 

Infelizmente, nos dias de hoje, não existem tratamentos que possam resolver todos os 

sintomas destes distúrbios de forma significativa. Têm sido desenvolvidos tratamentos 

farmacológicos e cirúrgicos nos distúrbios mais prevalentes, como a doença de 

Alzheimer e Parkinson, mas com eficácia limitada (Ahlskog, 2011; Ahlskog et al., 

2011; Intlekofer & Cotman, 2013). Em conjunto, têm sido realizados programas de 

reabilitação convencionais no AVC como parte do regime de tratamento, também com 

eficácia limitada (Lincoln et al., 1999; Langhammer & Stanghelle, 2000; Woldag & 

Hummelsheim, 2002; Basset, 2003).   

 

 

Capítulo 2 

Dança e neurociências 

 
Apesar da dança ser uma das formas mais antigas de expressão humana, só muito 

recentemente tem despertado curiosidade nos neurocientistas. O recurso a exames de 

imagiologia com a PET (positron emission tomography) e a fMRI (functional magnetic 

ressonance image), tem permitido visualizar as áreas cerebrais activas durante os 

movimentos de dança em bailarinos profissionais e amadores. 

Alguns estudos sugerem que a dança, pela forte capacidade de representação e imitação 

que envolve, pode ter actuado como uma forma primitiva de linguagem, e portanto 

assimilada como linguagem gestual perfeita, uma vez que se associa a uma activação 

correspondente à área de Broca, região do lobo frontal classicamente associada à 

produção da fala (Brown & Parsons, 2008a).  

Também é sugerido que quando se dança, são activadas áreas do cérebro relacionadas 

com a consciência espacial, equilíbrio, intenção e sincronismo, entre outras. Um 

exemplo de uma via neural implicada na prática da dança traduz-se na estimulação de 

uma região chamada córtex parietal posterior, a qual trata informações visuais em 
                                                
5 Classifica a doença de Parkinson em 8 estadios em gravidade crescente: 
Estadio 0 - Sem sinais de doença; estadio 1.0 - sintomas muito ligeiros, somente envolvimento unilateral; 
estadio 1.5 - envolvimento unilateral e axial; estadio 2 - envolvimento bilateral sem alteração do 
equilíbrio; estadio 2.5 - envolvimento bilateral ligeiro com recuperação de equilíbrio postural quando se 
realiza o teste de retropulsão ao doente; estadio 3.0 - envolvimento bilateral ligeiro a moderado, alguma 
instabilidade postural, fisicamente independente; estadio 4.0 - doença grave, ainda com marcha e 
ortostatismo sem ajuda e estadio 5.0 - deambulação por cadeira de rodas ou acamado (Goetz et al., 2004). 
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comandos motores, enviando sinais para as áreas de planeamento do movimento no 

córtex pré-motor e na área motora suplementar. Essas instruções vão ser então 

projectadas para o córtex motor primário, que gera impulsos neurais que viajam para a 

espinal medula e por sua vez para os músculos, provocando a sua contracção. Ao 

mesmo tempo, os órgãos sensoriais presentes nos músculos enviam uma resposta ao 

cérebro, dando a orientação exacta do corpo no espaço por meio de vias neurais que 

passam pela medula espinal até chegarem ao córtex cerebral. Os circuitos subcorticais 

do cerebelo, localizados na parte de trás do cérebro, e dos gânglios da base, no núcleo 

do cérebro, também ajudam a actualizar os comandos motores com base na resposta 

sensorial e no ajuste dos nossos movimentos reais (Brown & Parsons, 2008b).  

Num estudo realizado com bailarinos amadores de tango argentino, Brown, Martinez e 

Parsons (2006), sugerem que neste tipo de dança, a cognição espacial é primeiramente 

cinestésica, ou seja, o bailarino sente o posicionamento do seu tronco e dos membros o 

tempo todo, mesmo com os olhos fechados, através dos órgãos sensoriais dos músculos. 

Acredita-se que o precuneus, que se localiza na região do lobo parietal e foi a região 

mais activada neste estudo, contenha um mapa cinestésico que permite uma consciência 

do posicionamento do corpo no espaço, enquanto as pessoas se movem à nossa volta. 

Não importa se a pessoa está a dançar uma valsa ou a andar em linha recta, o precuneus 

ajuda a traçar o seu caminho, e assim o faz a partir de uma perspectiva centrada no 

corpo, ou egocêntrica. 

Brown e Parsons (2008b), sugerem que os passos de dança sincronizados com a música, 

geram significativamente mais activação na parte do cerebelo que recebe informações 

da medula espinal, o vérmis anterior, do que a dança auto ritmada. Tal leva a crer que 

essa parte do cerebelo actua como um tipo de maestro, monitorizando as informações 

em várias regiões do cérebro para ajudar a orquestrar as acções. O cerebelo é então 

considerado com um metrónomo neural.  

Os cientistas descobriram também que quando as pessoas observam acções simples, 

áreas do córtex pré-motor envolvidas na realização dessas ações são activadas, o que 

sugere que mentalmente se ensaia o que se vê, uma prática que pode ajudar a aprender e 

perceber novos movimentos. Na verdade, a capacidade de ensaiar um movimento na 

mente é vital para as habilidades da aprendizagem motora (Calvo-Merino et al, 2005). 

Isto também se associa ao chamado “treino imagético” muito utilizado no desporto.  

Na mesma linha, o neurocientista António Damásio mostra como a mente e a 

consciência emergem das informações sobre os estados do corpo. Essa ideia vem 
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colocar uma perspectiva inteiramente nova para o entendimento de como um objeto 

existe para um sujeito. Damásio afirma que tudo ganha existência na mente na forma de 

imagens mentais, as quais incluem tanto entidades verbais quanto não-verbais. O 

mesmo autor acrescenta ainda que somos afetados tanto por perturbações do ambiente 

quanto por imagens que provêm da nossa ação mental e do funcionamento de órgãos e 

sistemas. Nestas últimas estão a imaginação, no sentido da criação de imagens 

possíveis, as memórias do passado e os planos para o futuro. Estas pesquisas ajudam a 

compreender que ao sermos afetados pelo ambiente geramos emoções, pensamentos, 

comportamentos, sentimentos e ações, que por sua vez provocarão transformações no 

próprio ambiente, ou seja, a relação entre o corpo e o ambiente irá gerar sempre alguma 

emoção (Damásio, 2000, 2004, 2005). Este aspeto sustenta que a dança, ao oferecer um 

pensamento sobre o corpo e acerca da organização do espaço cénico, atinge não só o 

ambiente, mas quem partilha a sua experiência.  

 

 

2.1. Neurónios espelho, neuroplasticidade e prática da dança 

 

Segundo Berrol (2006), o cérebro pode ser discutido e explicado de acordo com as 

estruturas e formações individuais dos seus dois hemisférios, no entanto, está 

claramente implícito que neste sistema altamente complexo, o seu todo é muito maior 

do que as suas partes. A título de exemplo, um ato simples de apanhar uma caneta 

requer a orquestração de milhões de células nervosas pelos dois hemisférios, assim 

como a participação activa das regiões do cérebro, que até muito recentemente não 

estavam reconhecidas com esta função. Neste sentido, em zonas altamente 

especializadas para áreas de associação cortical, o cérebro actua como colectivo, na sua 

missão global, ou seja, uma manifestação exterior de acções e comportamentos, em vez 

de movimentos musculares isolados. 

Pesquisas recentes relacionadas com os neurónios espelho, geraram um grande interesse 

pelo seu significado e pela sua natureza.  

O princípio subjacente do mecanismo correspondente aos neurónios espelho é de que 

nos seres humanos e as suas subespécies, existe uma ligação biológica a este tipo de 

células cerebrais. Os investigadores sugerem que enquanto alguns destes neurónios 

podem ser descarregados involuntariamente, isto é, através de reações automáticas a 

determinados estímulos, outros são dependentes da activação da experiência, o que 
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requer um reconhecimento físico e social e uma compreensão cognitiva. Assim, existem 

conexões dos neurónios espelho ao desenvolvimento psicoafectivo, social e cognitivo, à 

sensação de pertença, à empatia, à cognição social e da moralidade. Um conceito 

fundamental é que este mecanismo é activado em relação a um estímulo ou vários 

estímulos fora da experiência de si mesmo, ou seja, numa relação com outro. O 

catalisador pode ser a observação visual de ações motoras, ou de expressões faciais, tais 

como a aversão, alegria, medo, etc. Na verdade, acredita-se que esta classe 

especializada de células nervosas cerebrais pode estar localizada em partes do cérebro 

que respondem a estímulos sensoriomotores, tais como, visuais, auditivos, olfativos, 

táteis, etc (Berrol, 2006).  

Alguns estudos suportam o papel dos neurónios espelhos nas interações humanas. 

Guralnik (1992) define empatia como a identificação emocional ou intelectual com o 

outro; experiência vicariante dos sentimentos ou ideias do outro. Stern (1985/2000) 

considera a empatia como uma ressonância afectiva incorporada que envolve algum 

nível de processamento cognitivo. A cognição e a emoção são parte integrante no 

desenvolvimento de empatia, a presunção é que a conetividade neuronal entre o córtex 

pré-frontal ("cérebro que pensa") e o sistema límbico serve como canal vital. 

De acordo com Schore (1994), a interação entre a criança e o cuidador envolve 

processos neurobiológicos de imprinting comuns ao da maioria das espécies. O 

imprinting é um padrão comportamental de ligação biológica que cria receptividade 

automática a certos estímulos, no caso dos bebés humanos a face em particular. Este 

mecanismo neural promove reconhecimento visual e ligação aos membros da sua 

espécie. Nos seres humanos é considerada a base da ligação emocional e social do bebé 

ao seu cuidador. Ao nível neuroanatómico, o mesmo autor, sugere que os estímulos 

afectivos e visuais são transmitidos por vias cerebrais no hemisfério direito, entre o lobo 

temporal anterior e o córtex frontal orbital. Sugere também que a estimulação visual a 

partir da interação por via do contacto visual mútuo, "fenómeno espelho", imprime 

áreas específicas do cérebro do bebé, promovendo a maturação neurobiológica por 

facilitar um aumento das conexões dendríticas nas áreas que modelam padrões do 

comportamento. 

Estas asserções sustentam, do ponto de vista da neuropsicologia, as potencialidades da 

dança em replicar os processos da vinculação primitiva, tal como foi defendido em 

muita da teorização em dança/movimento terapia (Lumsden, 2006). O movimento do 

corpo humano é universal para pessoas de todas as idades. As crianças compreendem 



Mestrado em Performance Artística - Dança 
 

44 
 

desde cedo o movimento como uma forma primitiva de aprendizagem. Existe evidência 

de que os movimentos corporais invocam muitos dos mesmos neurónios usados para 

ler, escrever e resolver questões matemáticas. Piaget (1967, citado por Lumsden, 2006), 

observou que todo o conhecimento está ligado à acção, ou seja, o que nos faz mover é 

também o que nos faz pensar. É particularmente interessante observar que alguns 

estudos sugerem que o movimento corporal pode estimular o crescimento e a alteração 

neuronal (Lumsden, 2006). Também segundo o mesmo autor, a dança é uma forma de 

arte arquetípica em que homens e mulheres expressam muitos aspectos da existência 

humana nas suas formas abstracta, narrativa e de forma ritual. Também Humphrey 

(1958, citado por Lumsden, 2006), ao responder à questão de como o movimento pode 

ter um profundo impacto, sugere que a dança comunica através da cinestesia, o que 

significa que se dão respostas sensoriais aos movimentos dos bailarinos no corpo e na 

mente do observador. 

Pensando na perspectiva de Laban, sobre o sistema effort/shape, a correspondência ao 

comportamento do outro pode ser representado pela perceção de elementos qualitativos 

de intensidade, duração, forma espacial, ritmo e padrão. Como seres humanos trocamos 

experiências e através de estímulos multissensoriais, partilhamos sensações cinestésicas 

e afectivas que se evocam no outro, fazendo com que haja uma descarga e uma 

circulação de neurónios espelho em várias regiões do cérebro, permitindo a 

representação do movimento e as suas intenções qualitativas.   

Tal como em dança/movimento terapia, o "fenómeno espelho" pode ser manifestado 

através de uma combinação de formas, um único esforço ou vários esforços exercidos 

por meio de movimento, expressão facial e/ou voz. Subjacente a estas interações 

dinâmicas, os neurónios espelho das redes correspondentes dentro do sistema nervoso 

central são descarregados ativamente. Teoricamente, as redes dos neurónios do sistema 

nervoso central são potenciadas pelo terapeuta, quando este está em movimento e 

sincronia com o paciente ou quando o terapeuta simplesmente testemunha um paciente 

em movimento. Neste último caso, a rede ativa de nerónios espelho gera, com efeito, 

uma conetividade interneuronal entre os dois indivíduos, sendo este processo ativado 

em ambos os intervenientes. Assim, a neuropsicologia ajuda ao entendimento dos 

processos implicados naquilo que, empiricamente, os dançoterapeutas designaram de 

“empatia quinestésica” (Lumsden, 2006). 

Um exemplo de um nível puramente cinestésico de uma incorporação de um 

movimento realizado por outra pessoa pode ser ouvido durante uma entrevista feita a 
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um coreógrafo e director artístico internacionalmente reconhecido, Paul Taylor6, quando 

questionado sobre o facto de não estar mais no palco a realizar os movimentos de dança, 

respondeu que conseguia sentir os passos de dança dos outros bailarinos no seu próprio 

corpo (Ludden, 2004).  

Outros autores sugerem que devido ao sistema de neurónios espelho, não são somente 

as ações dos outros que podem ser entendidas e incorporadas, mas também as suas 

intenções. Um exemplo é o de uma das pioneiras de DMT Trudi Schoop, que na sua 

autobiografia escreveu: "nas ruas de Zurich, eu sigo estranhos, imitando o seu modo de 

andar e a sua postura, e imaginando, pela imitação da sua forma de movimento, que sou 

capaz de sentir o seu estado de espírito" (Trudi Schoop, 2004 p.7, citado por Berrol, 

2006). Durante o seu trabalho, nos hospitais psiquiátricos, Schoop espelhava os 

movimentos dos seus pacientes, acreditando que desta forma, conseguia incorporar os 

seus sentimentos, entrando no seu mundo como forma de comunicação intersubjetiva 

(Berrol, 2006). Também Shelly (1993) refere que Marian Chace pioneira da DMT, num 

dos seus trabalhos realizados com veteranos da segunda guerra mundial, num hospital 

psiquiátrico, percebeu intuitivamente que o estabelecimento de uma relação de empatia 

era o veículo para a comunicação com estes homens traumatizados. Ao representar os 

seus estados de humor, movimentos e sons corporais, estava apta para criar uma relação 

intersubjetiva com os seus pacientes, através da imitação da qualidade dos seus 

movimentos e não somente da imitação do movimento, ou seja, através do fenómeno 

espelho. 

No seguimento do que foi explicado anteriormente, o facto de uma pessoa com sequelas 

de AVC ter perdido a possibilidade de enviar mensagens claras para o seu corpo ou 

realizar uma acção, não impede que continue a ter a percepção e a sensação de como ela 

é executada. A capacidade de imaginar e localizar os movimentos no seu corpo, mesmo 

no lado hemiplégico, continua presente. Segundo Dickstein e Deutsch (2007, referido 

por Arya et al., 2011), a criação de imagens mentais é um processo cognitivo de criação 

de experiências (auditiva, visual, tátil e cinestésica) na mente sem a sua presença actual. 

Especificamente, a criação de imagens motoras é um acto de produzir uma 

representação interna de um movimento sem que se gere qualquer output motor. O 

                                                
6 Paul Taylor nasceu em 1930 e é considerado um dos mais importantes coreógrafos Americanos do 
século XX. Está entre os últimos membros vivos da segunda geração de artistas da dança moderna dos 
EUA, tendo iniciado os seus estudos de dança na Juilliard School. Desde 1954 dirige a Paul Taylor 
Dance Company, para a qual criou um extenso repertório. Ganhou vários prémios importantes na sua 
área, entre eles, o Emmy e foi também condecorado pela Ordem dos Cavaleiros pelo governo Francês. 
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racional que está por trás desta técnica é a activação de algumas áreas e vias cerebrais 

na ausência de performance de movimentos reais. No mesmo estudo, através da fMRI é 

sugerido que a reorganização cortical induzida pela criação de imagens mentais leva ao 

aumento de atividade do cerebelo, córtex pré motor, córtex motor primário e rede 

estriada sensório motora. 

Outra noção importante na investigação neurocientífica é a de que o cérebro tal como 

um músculo pode ganhar ou perder estrutura de acordo com os estímulos a que é 

sujeito, tendo surgido o conceito de neuroplasticidade. A neuroplasticidade pode 

definir-se como a capacidade do cérebro em adaptar-se à pressão ambiental, 

experiências e desafios, incluindo a lesão cerebral, assim como a capacidade ao longo 

da vida do cérebro em mudar e adaptar-se como resposta à estimulação da 

aprendizagem e da experiência. As conexões sinápticas cerebrais reorganizam-se em 

circuitos constantemente por necessidade através da aprendizagem e/ou repetição, por 

lesão cerebral criando-se novas vias ou activação de vias acessórias, ou por não 

utilização levando à destruição das vias existentes (Johansson, 2001). 

 

 

Capítulo 3 

Dança e neuroreabilitação 

 
Num artigo de revisão recente, alguns estudos sugerem que as atividades e os exercícios 

físicos relacionados com a música podem induzir vias específicas para a estimulação da 

neuroplasticidade, pelo facto de serem dinamizadas áreas físicas e correspondentes 

processos afectivos, sócio-emotivos e cognitivos, ajudando os pacientes neurológicos, 

incluindo pessoas que sofrem de doença de Alzheimer e outras demências, de AVC e 

doença de Parkinson (Dhami, Moreno & DeSouza, 2015). No entanto, o uso destas 

terapias é confrontado com limitações, nomeadamente, as dos reduzidos estudos 

científicos sobre estes âmbitos específicos, amostras limitadas e sem grupos controlo, 

ou demasiadamente genéricos, pelo que urge a necessidade de aprofundar este campo.  

Neste sentido, sendo a dança considerada uma atividade multimodal, seguidamente 

apresentamos um levantamento de alguns estudos sugestivos sobre as potencialidades 

da prática de dança como contributo ou alternativa interessante em neuroreabilitação em 

casos de AVC, doença e Alzheimer e doença de Parkinson. 
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3.1. Reabilitação pela dança no Acidente Vascular Cerebral 

 

Estudos de intervenção realizados em idosos saudáveis sugerem que o exercício físico 

pode contribuir para a melhoria da neuroplasticidade e aumento de funções cognitivas 

(Colcombe & Kramer, 2003). No que diz respeito à sua aplicação em grupos de pessoas 

com distúrbios neurológicos, o exercício físico parece ajudar no combate às 

incapacidades físicas e funcionais no AVC (Duncan et al., 1998, 2003; Gordon et al., 

2004) e em pessoas com demência (Heyn et al., 2004) e também é sugerido que o 

exercício físico pode melhorar o funcionamento cognitivo nestes grupos (Heyn et al., 

2004; Quaney et al., 2009; Nagamatsu et al., 2013).  

Os métodos utilizados na neuroreabilitação foram desenvolvidos de forma independente 

por vários pioneiros entre as décadas de 40 e 50. Dentro dos diversos métodos utilizados 

encontram-se: cinesioterapia, hidroterapia, Bobath7, Kabat8, eletroterapia, entre outras. 

Hall e Brody (2001), defendem que a cinesioterapia é o uso do movimento ou de 

exercícios como forma de tratamento, a fim de reabilitar ou de equilibrar as forças 

mecânicas que actuam no organismo como um todo, proporcionando melhoria na 

qualidade do movimento e na qualidade de vida.  

Segundo Rhodes et al. (1999), são vários os factores que contribuem para que a pessoa 

se sinta motivada para participar num programa de exercício e continuar a frequentá-lo 

com regularidade. Esses factores passam por suporte social, estado de saúde, crenças 

pessoais, assim como a motivação e a diversão. No caso da pessoa doente, pode aliar-se 

também a importância dos resultados funcionais que se vão obtendo com cada 

programa. 

Calil et al. (2007) sugerem que a reabilitação de uma pessoa com sequelas de AVC, visa 

a reintegração dentro de um plano de trabalho global, mantendo a tendência de primeiro 

tentar reduzir as limitações e, posteriormente aumentar a reintegração social ou 

                                                
7 O conceito neuroevolutivo Bobath foi desenvolvido no início dos anos 40 pelo neuropediatra Dr Karel 
Bobath e pela sua esposa fisioterapeuta Berta Bobath. O princípio deste conceito é a inibição dos padrões 
reflexos anormais e a facilitação dos movimentos normais, através de pontos chaves de controlo. O 
paciente aprende a sensação do movimento, e não o movimento em si. O objetivo é facilitar o movimento 
motor e inibir movimentos e posturas anormais, sendo uma abordagem para a avaliação e tratamento do 
indivíduo com distúrbios de movimento, função e controle postural, devido a uma lesão do sistema 
nervoso central (Bobath, 1990). 
8 O método kabat está incluído no grupo da facilitação neuromuscular proprioceptiva e foi desenvolvido 
pelos norte-americanos Dr Herman Kabat e pela fisioterapeuta Margaret Knott, entre 1946 e 1951. Trata-
se de um recurso terapêutico cinético que utiliza o estímulo da sensibilidade proprioceptiva para aumentar 
a força, flexibilidade e coordenação, melhorando a qualidade do movimento, sendo o seu objectivo 
máximo, a melhoria da funcionalidade (Adler, 1999). 
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adaptação no ambiente. No mesmo estudo, em que o objectivo foi avaliar os efeitos da 

dança na reabilitação das pessoas com sequelas de AVC, utilizando uma amostra de 

vinte pessoas com hemiparésia, das quais dez realizaram um programa de cinesioterapia 

e as outras dez pessoas realizaram um programa de dança, sendo este último composto 

por duas sessões por semana, durante sessenta minutos, utilizando música e passos de 

dança de bolero, valsa, forró, marchinhas e rock and roll. Os autores sugerem que as 

pessoas com sequelas de AVC possuem disfunções motoras e cognitivas importantes, 

necessitando de reabilitação por períodos prolongados, muitas vezes tornando-se 

cansativo e desmotivante. Neste caso é sugerido que a dança pode representar uma 

actividade lúdica e intrinsecamente motivante, surgindo como meio a diversos recursos 

de reabilitação, permitindo desenvolver os aspectos motores, psicológicos e sociais. No 

mesmo trabalho, concluiu-se que o estilo de dança utilizado proporcionou uma melhoria 

em aspectos motores, psicológicos e sociais, tais como, diminuição da espasticidade; 

manutenção da mobilidade funcional; melhoria das actividades de vida diária; 

diminuição da depressão e melhoria da qualidade de vida. Embora a cinesioterapia seja 

o recurso mais utilizado na pessoa com hemiplegia, segundo estes autores, a dança 

surge como um recurso auxiliar na neuroreabilitação, pois possibilita explorar o próprio 

corpo, criando possibilidades para estimular aspectos neuro-psico-motores e sociais, 

promovendo melhorias na qualidade de vida destas pessoas. 

Num outro trabalho, realizado por Carvalho et al. (2012), no qual o objectivo foi avaliar 

o efeito da intervenção através da dança com seniores9 na qualidade de vida dos 

indivíduos acometidos pelo AVC, é sugerido que se pode observar melhoria na 

qualidade de vida destas pessoas. Contudo, deve-se considerar a limitação deste estudo, 

por ter um número limitado de indivíduos avaliados e por não ter grupo controle. 

Apesar dessa limitação, teve-se em conta os resultados obtidos por não existirem muitos 

estudos nesta área. 

Outros estudos também apresentaram resultados satisfatórios com recurso à intervenção 

através da dança com seniores. Fortes (2008), relata melhoria da auto estima, aumento 

da força muscular, da sensação de bem-estar e da socialização, melhorando assim a 

qualidade de vida dos indivíduos avaliados. Esses efeitos benéficos podem ser 

                                                
9 A dança com  seniores, segundo Cassiano et al. (2009), surge em 1974 na Alemanha como um programa 
para idosos. Enquanto atividade lúdica que proporciona bem-estar, alegria, motivação e socialização, com 
o objectivo de ajudar a reduzir ou minimizar as limitações causadas pelo envelhecimento, trabalhando 
assim os aspetos motores, psicológicos e sociais através de coreografias em grupo com músicas 
instrumentais e movimentos ritmados, dizem os autores, promove a melhoria global da qualidade de vida. 
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explicados pelas características da dança com seniores, pois as coreografias estimulam a 

memória recente, a atenção e a concentração, podendo evitar o isolamento, 

proporcionando a socialização, a alegria, a motivação, a descontração e o divertimento. 

Além disso, segundo Fortes (2008) e Oliveira (2009), o trabalho em grupo promove 

troca de conhecimentos, melhoria da sensação de bem-estar e diminui picos 

depressivos, trazendo um benefício vital. Deve ressaltar-se ainda que este tipo de 

intervenções através da dança junto desta faixa populacional, com recurso a 

coreografias de jazz e dança tradicional melhoram o equilíbrio (Alpert et al., 2009; 

Sofianidis et al., 2009) e, consequentemente aumentam a independência funcional, o 

que aumenta a qualidade de vida das pessoas com sequelas de AVC.  

Bernard, Steinmuller e Stricker (2006), sugerem que ao organizar um padrão de 

movimento, o sistema nervoso responde a uma ideia de movimento, por isso é 

importante a activação da capacidade do indivíduo visualizar o movimento antes de se 

propor executá-lo. O foco deve ser sobre os objetivos do movimento, que se dividem 

em seis componentes voluntários: início, fim, direção, esforço, velocidade e amplitude. 

Outro factor importante a ser destacado é a repetição de cada movimento, pois a 

realização de um mesmo movimento, tanto em dança como em reabilitação, deve ser 

feita com precaução, no entanto, a repetição propícia o desenvolvimento da memória 

declarativa e de procedimento, além de aumentar a segurança interna destas pessoas.  

Wolff et al. (2011), baseando-se em princípios que são encontrados em aulas de dança 

clássica, sugerem uma intervenção através deste tipo de dança para pessoas com 

sequelas de AVC. Movimentos e princípios básicos do ballet, como o controle da 

extensão e flexão da articulação dos joelhos; a consciência da lateralidade do peso para 

a sua transferência de um membro inferior para outro; a busca de uma coordenação 

geral para a execução de movimentos; a movimentação dos membros inferiores em 

direções diversas no espaço como frente, lado e trás, e a indicação de estruturar os 

exercícios gradualmente do mais simples para o mais complexo e do mais lento para o 

mais rápido foram tidos em conta, mostrando-se importantes para o aprimoramento de 

movimentos não só de dança, como também do quotidiano dessas pessoas. O uso da 

barra, instrumento que é parte da rotina tanto no ballet quanto na reabilitação, passou a 

ser uma ferramenta da aula, como suporte até que se obtivesse a habilidade de executar 

os movimentos sem apoio. Este estudo, baseado na experiência de vida de uma das 

autoras como bailarina profissional e paciente neurológica, oferece reflexões que 
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apontam para a formação de estratégias que permitam a inclusão da dança nos 

programas de reabilitação das pessoas com sequelas de AVC. 

Também num estudo de caso de AVC realizado por Hackney et al. (2012), são 

reportadas melhorias nos vários domínios físicos como, equilíbrio, mobilidade e 

endurance, como resultado de um programa de dança de tango adaptado. No entanto, os 

seus efeitos na cognição não foram estudados.  

Segundo Hackett et al. (2005), a incidência de depressão após o AVC é de 33%. De 

acordo com Meekums, Karkou e Nelson (2012), num protocolo de DMT para a 

depressão da Cochrane10, é referido que a DMT pode ser uma opção para as pessoas 

com depressão que têm dificuldades em expressar-se verbalmente, devido a alguma 

incapacidade cognitiva ou porque as emoções que estão a ser exploradas e expressas são 

demasiado dolorosas. Segundo este protocolo, as sessões de DMT variam entre 30 a 90 

minutos, consoante a necessidade da pessoa. Para as pessoas que têm depressão ou 

sintomas depressivos, a DMT pode ser benéfica por variadas razões. Por exemplo, o 

humor pode ser alterado, uma vez que o exercício é uma das componentes da DMT e, 

como já foi descrito, o exercício tem impacto na diminuição dos sintomas depressivos. 

A DMT também envolve a utilização de música e numa outra investigação da Cochrane 

sobre terapia pela música, é sugerido que existem benefícios da música a este nível 

(Maratos, 2008). Também é sugerido no protocolo, que alguns dos efeitos da DMT 

podem surgir devido à utilização da comunicação não-verbal e à empatia quinestésica. 

Noutra revisão realizada por Mala (2012), foram também encontrados benefícios da 

DMT na depressão.  

Num estudo realizado por Berrol et al. (1997), sessenta pessoas que sofreram de 

traumatismo crânio encefálico e AVC foram reunidas num grupo experimental enquanto 

quarenta pessoas saudáveis foram reunidas como grupo controlo. Foram realizadas duas 

intervenções de DMT, de quarenta e cinco minutos cada, durante cinco meses. 

Realizaram-se pré e pós testes que incluíam testes de funções físicas, que revelaram 

                                                
10 A Colaboração Cochrane (em inglês: Cochrane Collaboration) é uma organização sem fins lucrativos 
independente da qual fazem parte mais de 28.000 voluntários em mais de cem países. A organização foi 
criada para responder à necessidade de organizar de forma sistemática os resultados de investigação na 
área da saúde, de modo a facilitar a tomada de decisões médicas e a ajudar a compreender em que campo 
é necessária mais investigação. A organização leva a cabo revisões sistemáticas de ensaios controlados 
aleatórios de intervenções médicas e procura divulgar os resultados e conclusões que deles derivam. As 
revisões são publicadas na Biblioteca Cochrane, a qual é um banco de dados actualizado periodicamente. 
Em Janeiro de 2011, a organização tornou-se parceira oficial da Organização Mundial de Saúde (The 
Cochrane Collaboration, s/d). 
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diferenças entre os dois grupos. Os resultados indicaram que a DMT aumentou as 

funções físicas, psicológicas e cognitivas do grupo experimental.      

 

 

3.2. Reabilitação pela dança na Doença de Alzheimer 

 

Tal como já foi referido anteriormente, o exercício aeróbio melhora a função cognitiva 

nas pessoas idosas e contribui para a prevenção das doenças neurológicas degenerativas 

e de lesão cerebral (Colcombe, et al., 2003; Kramer et al., 1999; Laurin et al., 2001). 

Segundo as guidelines da American College of Sports Medicine11, alguns tipos de dança 

podem ser considerados como uma forma de exercício aeróbio moderado, com um 

dispêndio energético entre 3.5 a 7Kcal/min (American College of Sports Medicine, 

1991) e dançar estimula processos múltiplos como a percepção visual e auditiva, assim 

como a capacidade de seguir instruções (Brown et al., 2006). Comparada com outras 

formas de exercício aeróbio, a dança tem os benefícios adicionais de estimular emoções, 

promover a interação social e expor os seus praticantes à estimulação acústica e à 

música (Kattenstroth et al., 2010). Existem ainda poucos estudos acerca dos efeitos da 

dança nas capacidades cognitivas, no entanto, na literatura existente é sugerido que a 

dança pode trazer efeitos positivos na função cognitiva.  

Num estudo realizado por Hokkanen et al. (2008), foi sugerido que a DMT em pessoas 

com doença de Alzheimer teve efeitos ao nível da melhoria em domínios cognitivos 

específicos como capacidade de planeamento e capacidade espaço visual.  

Noutro estudo, Van de Winckel et al. (2004), sugerem que as sessões de dança, mais 

especificamente, programa de exercícios baseados em música, podem induzir melhorias 

significativas ao nível da cognição em pessoas com demência. É de salientar que neste 

estudo, as sessões foram ministradas diariamente, durante três meses.  

Kim et al. (2011) num estudo piloto, avaliaram os efeitos de um programa de dança de 

cha cha cha na função cognitiva em pessoas com síndrome metabólico12, as quais 

apresentam um risco acrescido de desenvolvimento de demência ou eventos vasculares. 

Os 38 participantes foram sujeitos a um grupo de controlo e um de intervenção com cha 
                                                
11 A American College of Sports Medicine é a maior organização do mundo de medicina desportiva e 
ciência do exercício. O seu objectivo é a promoção e a integração da investigação científica para fornecer 
educação e aplicações práticas da ciência do exercício e da medicina desportiva (ACSM, 2015).   
12 Síndrome metabólico é um fator de risco múltiplo que surge da resistência à insulina e é acompanhado 
de função anormal e deposição do tecido adiposo. É um fator de risco para doença cardíaca coronária, 
diabetes miellitus, esteatose hepática e diversos tumores (Wang, 2014).   
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cha cha, duas vezes por semana, durante seis meses. Os sessenta minutos incluíam um 

período de cinco minutos de aquecimento, quarenta e cinco minutos de exercícios de 

dança e dez minutos de retorno à calma. Segundo Seo et al. (2004), o cha cha cha tem 

um dispêndio calórico de 74.67 Kcal/10min, sendo comparável à atividade de jogging. 

Os exercícios iniciais eram de baixa intensidade que gradualmente ia sendo aumentada 

até à zona de treino pretendida, entre 50-80% da frequência cardíaca de reserva, 

segundo a fórmula de Karvonen13. Os resultados sugerem que este tipo de dança tem 

efeitos na função cognitiva nas pessoas com síndrome metabólico. O presente estudo 

sugere que a dança melhorou a fluência verbal e o reconhecimento de uma lista de 

palavras, verificando-se que a utilização da música teve um importante papel nestes 

aspectos. Verificaram-se melhorias ao nível das funções executivas e os aspectos 

emocionais e sociais da dança parecem contribuir também para os efeitos benéficos das 

funções cognitivas. O facto das pessoas durante a aula serem estimuladas para se 

lembrarem do nome dos passos, nome das músicas e nome do par, pode contribuir para 

estas melhorias. Além disso, a dança por ser apelativa, encoraja a participação regular e 

contínua das pessoas e a desistência das aulas é quase nula. Embora com algumas 

limitações, de forma geral, este estudo sugere um efeito positivo da dança nas funções 

cognitivas das pessoas idosas com síndrome metabólico, sugerindo também que a 

implementação de programas com dança pode ser uma forma de prevenção e de 

tratamento para pessoas com distúrbios cognitivos. 

Num estudo piloto, conhecido como Preventing Loss of Independence through Exercise 

(PLIÉ), no qual são combinados elementos de práticas físicas da tradição ocidental e 

oriental, incluindo, yoga, tai chi chuan, Feldenkrais14, fisioterapia, terapia ocupacional, 

meditação e DMT, é sugerido que as funções cognitivas e físicas das pessoas com 

demência, assim como a sua qualidade de vida podem ser melhoradas. O programa é 

constituído por movimentos funcionais e exercícios de consciência corporal, podendo 

também contribuir para a redução da sobrecarga dos cuidadores destes doentes. Este 

                                                
13 Karvonen é uma fórmula matemática que ajuda a determinar a frequência cardíaca de treino (FCT). A 
fórmula usa a frequência cardíaca (FC) em repouso e máxima e a intensidade de treino desejada para 
atingir a FCT (Wood, 2010). 
14 Feldenkrais é um método de educação somática, que utiliza o movimento e a consciência para melhorar 
as ações da vida diária e foi desenvolvido por Moshe Feldenkrais (1904-84), físico e professor. Através 
deste método é possível aumentar as amplitudes de movimento, melhorar a flexibilidade e coordenação 
motora. Pode ser realizado em grupo ou individualmente, através da exploração de movimentos suaves, 
abrangendo uma vasta gama do movimento humano, desde o desenvolvimento da criança até a habilidade 
de desempenho de alto nível. Essas explorações de movimento são precisamente estruturadas e envolvem 
pensar, sentir, mover-se e imaginar (The Feldenkrais Method, s/d). 
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estudo foi realizado a pessoas com demência moderada, durante 18 semanas, em sessões 

de 45 minutos, 3 vezes por semana. Alguns resultados apontam para que os 

participantes, embora não recordassem terem estado nas sessões anteriores, mantinham 

memória das sequências dos movimentos aprendidos. Uma das componentes chaves do 

PLIÉ é promover a memória de procedimento, através da repetição da mesma sequência 

de movimentos, do mais simples para o mais complexo (Cassels, 2013). Por não existir 

muita investigação nesta área, os resultados obtidos neste estudo foram tidos em conta. 

No entanto, deve salientar-se o fato de se tratar de um estudo limitado, com um número 

reduzido de amostra e sem grupo controle. 

 

 

3.3. Reabilitação pela dança na doença de Parkinson 

 

Segundo Olanow, Watts e Koller (2001), a prática de exercício físico tem sido 

recomendada para pessoas com doença de Parkinson, independentemente do estadio da 

sua doença. Existe evidência de que a prática do exercício físico como estratégia 

adjuvante no tratamento da DP, apresenta resultados positivos (Ransmayr, 2011; Roy & 

Roy, 2012). Alguns investigadores sugerem que a prática do exercício físico pode 

contribuir para uma diminuição do risco de desenvolvimento da DP ou da não 

progressão da neurodegeneração (Ahlskog, 2011; Hirsch & Farley, 2009). Existe uma 

crescente evidência de que a atividade física e os programas de exercícios para a DP 

podem aumentar a força muscular (Li et al., 2012), o equilíbrio (Hirsch et al., 2003; 

Allen et al., 2011), a mobilidade (Ashbum et al., 2007) e a qualidade de vida destas 

pessoas (Goodwin et al., 2011; Soh et al., 2011). Por outro lado, a redução da atividade 

física e a pouca mobilidade na DP, pode estar associada ao aumento do risco de queda, 

imobilidade geral, hospitalização e à necessidade de cuidados a longo prazo (Soh et al., 

2011; Lamont et al., 2012; Cameron et al., 2010). Devido à importância que tem sido 

dada ao exercício na DP, na área da reabilitação existem algumas orientações práticas e 

guidelines (Keus et al., 2007). De acordo com estes resultados, alguns programas têm 

sido desenvolvidos incidindo no treino aeróbio, treino de marcha em tapete rolante, 

treino de equilíbrio, hidroterapia e exercícios de fortalecimento e alongamento 

musculares (Goodwin et al. 2008). Também alguns programas específicos para DP têm 

sido desenvolvidos e comercializados, como por exemplo, o Fit´N Fun (Braford, 1996); 

o Motivating Moves (Hamburg, 2004); o Parkinson´s Disease & the Art of Moving 
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(Argue, 2000). No entanto, nenhum destes programas foi ainda rigorosamente testado 

para avaliar os seus efeitos na DP. Segundo as recomendações da American College of 

Sports Medicine, para se verificarem benefícios cardiovasculares, é necessário um treino 

de endurance de 20 a 60 minutos por sessão, de três a cinco sessões por semana 

(American College of Sports Medicine, 2000); estudos na área da reabilitação em DP 

sugerem que existem ganhos em sessões de duas a três vezes por semana, acima de 

quatro a doze semanas de períodos de intervenção (Goodwin et al., 2008; Keus et al., 

2007; Ellis et al., 2005). Numa meta-análise de 24 estudos relacionados com o exercício 

terapêutico, foi sugerido que intervenções com maior intensidade podem tornar-se mais 

eficazes, sendo que a maior intensidade é definida como aqueles programas que têm 

mais de 180 minutos por semana de exercício. Este trabalho inclui exercícios aeróbicos, 

exercícios de equilíbrio e de flexibilidade e programas de tai chi chuan, verificando-se 

um aumento significativo da velocidade da marcha em idosos. Este dado é 

particularmente interessante, uma vez que a melhoria na marcha no domicílio e na 

comunidade é preditiva na redução da mortalidade, tal como sugerido no estudo (Hardy 

et al., 2007). Outras investigações sugerem que a prática de tai chi chuan reduz o stress, 

melhora a agilidade, o equilíbrio, o controlo postural e a força dos membros inferiores 

em idosos, prevenindo o risco de queda e aumentando a qualidade de vida destas 

pessoas (Cheon et al., 2013).  

Estudos recentes sugerem que o tango argentino pode ser usado como intervenção em 

idosos, uma vez que melhora o equilíbrio e as tarefas relacionadas com a marcha 

(Jacobson et al., 2005; McKinley et al., s/d) e naqueles com patologias associadas, 

incluindo a DP (Hackney et al., 2007). Igualmente, a dança com seniores por ser uma 

actividade prazerosa e fisicamente desafiante, acarreta benefícios ao nível físico, mental 

e emocional para os idosos (Kudlacek, 1997).  

Outra pesquisa aponta para que intervenções através da valsa podem aumentar a 

qualidade de vida e promover maior adesão aos programas propostos, trazendo 

benefícios para pessoas com insuficiência cardiovascular (Belardinelli et al., 2006). 

Noutra pesquisa, embora não seja descrito quais as danças sociais que foram utilizadas, 

é sugerido que as danças sociais realizadas em grupo podem aumentar a motivação em 

idosos (Palo-Bengtsson, 1998). Também está descrito que a DMT tem sido 

recomendada para idosos, para manter ou aumentar a sua mobilidade geral (Pratt, 2004), 

sendo utilizada como um recurso terapêutico de sucesso na DP, verificando-se 

melhorias ao nível da iniciação de movimentos destas pessoas (Westbrook & 
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McKibben, 1989), aspeto igualmente implicado na DP. Tal como foi referido 

anteriormente, Brown et al. (2006), sugerem que os núcleos da base do cérebro, 

estruturas afetadas na DP, estão significativamente envolvidos no controlo dos 

movimentos de dança, verificando-se um aumento da sua atividade, quando realizados 

movimentos de tango ao ritmo da música. Jacobson et al. (2005) foram os primeiros a 

apresentar resultados positivos decorrentes da prática de tango argentino em pessoas 

idosas. Comparativamente com um grupo que realizava treino de marcha para exercício, 

aqueles que dançaram tango argentino, obtiveram ganhos significativos no equilíbrio e 

na velocidade da marcha. Noutro estudo, foi reportado que participantes com DP que 

realizaram sessões de tango argentino duas vezes por semana durante dez semanas, 

tiveram uma melhoria significativa da mobilidade do que outro grupo que participou 

numa classe de exercícios tradicionais especialmente concebido para pessoas com DP 

(Hackney et al., 2007). Verificou-se também uma diferença aparente no nível de 

interesse em continuar nas sessões de tango argentino e nas classes de exercício 

tradicional depois do estudo terminar, quase metade dos participantes do grupo das 

sessões de tango continuou a realizar mais sessões, mas nenhum membro do outro 

grupo continuou (Hackney et al., 2007). Noutro trabalho realizado por Hackney & 

Earhart (2009), é sugerido que a prática de tango argentino melhora a qualidade de vida 

das pessoas com DP, uma vez que as sessões são realizadas juntamente com os 

companheiros, promovendo uma maior interação social com os seus pares. Os 

objectivos de intervenção relacionados com o companheiro e a família são de extrema 

importância para a qualidade de vida destas pessoas e as actividades que favorecem 

estes objetivos de vida são essenciais. Atualmente, os programas de reabilitação 

tradicionais não dão a devida importância aos objetivos relacionados com as relações 

pessoais das pessoas com DP. Seria ideal desenvolver programas de reabilitação que 

estivessem dirigidos, não só para os objetivos relacionados com as manifestações 

clínicas, mas também que envolvessem atividades sociais dirigidos para os fatores 

pessoais e interação social, indo de encontro ao bem-estar destas pessoas. Existe 

também evidência de que as danças com pares, ao promover o contato físico com o par, 

auxiliam o equilíbrio e, mesmo com um toque leve, facilitam a estabilidade postural. As 

pessoas com DP sentem-se mais seguras para desafiar o seu próprio equilíbrio, 

permitindo que aprendam habilidades motoras mais rapidamente. E com o contacto, 

também se desenvolvem aspectos emotivo-relacionais (Hackney & Earhart, 2010).  
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Caracterizada por ser uma dança de passos curtos e de improvisação, o tango argentino 

pode melhorar habilidades motoras focando-se nalgumas incapacidades da DP, 

possivelmente, melhor do que outras danças como a valsa ou o foxtrot. O tango envolve 

frequentemente a iniciação e cessação de movimentos, diferentes velocidades, variação 

rítmica e oscilações multidirecionais espontâneas, características que se podem centrar 

nos problemas com o equilíbrio, iniciação de movimentos e bradicinesia, que 

normalmente as pessoas com DP apresentam. Os movimentos e padrões do tango 

podem ajudar a melhorar o equilíbrio e défices da marcha. Além dos movimentos 

específicos, o tango pode também ser benéfico porque, tal como nos outros tipos de 

dança, envolve coordenação de movimentos ao ritmo da música e esta pode servir como 

uma pista auditiva externa. Alguns estudos sugerem que o uso de pistas auditivas 

externas para facilitar o movimento é benéfico para pessoas com DP (Dibble et al., 

2004; Rochester et al., 2005). É também sugerido que as pistas auditivas externas 

podem facilitar o início, a velocidade e a cadência da marcha (Dibble et al., 2004; Howe 

et al., 2003) e na execução de uma tarefa funcional no domicílio (Rochester et al., 

2005). As pistas auditivas externas podem estimular o circuito cortical, sem passar pelos 

núcleos da base do cérebro disfuncionais, funcionando como um bypass15 (Freedland et 

al., 2002). A evidência também sugere que estas pistas podem aceder ao cerebelo pelas 

vias do córtex pré motor (Chuma et al., 2006), funcionando como um estímulo para a 

neuroplasticidade. De facto, tem sido sugerido que a terapia pela música melhora as 

funções motoras, o humor, as atividades da vida diária e a qualidade de vida das pessoas 

com DP (Pacchetti et al., 2000). A dança incorpora a prática de uma variedade de 

movimentos funcionais, nas quais as pessoas com DP têm dificuldade, nomeadamente, 

andar para trás e no virar. O tango em particular inclui pausas, logo a iniciação de 

movimentos está constantemente a ser repetida e, dançar sobre os pés do par serve 

também como uma estratégia de tentativa de eliminação do freezing que estas pessoas 

podem ter. Esta última estratégia (dançar sobre os pés do par) pode funcionar também 

como uma pista visual (Brichetto et al., 2006), indo de encontro ao que já foi referido 

anteriormente. Outro aspeto importante é que a dança é uma atividade que requer 

multitarefas e, é sabido que as pessoas com DP têm dificuldade em andar enquanto 

fazem outra tarefa secundária (O´Shea et al., 2002). A prática de situações em 

multitarefas pode melhorar a sua performance (Silsupadol et al., 2006; Wu & Hallett, 

                                                
15 Circuito alternativo. 
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2008). Através da dança é possível trabalhar em contexto de multitarefas, ou seja, 

enquanto se está a treinar um passo novo, dança-se sobre o espaço da sala seguindo-se 

os sinais do par e dos outros que estão em redor, ao mesmo tempo que se coordena tudo 

isto com o ritmo da música. A dança funciona como um desafio cognitivo, permitindo 

ativar a memória de trabalho, o controlo da atenção e a orientação espacial, aumentando 

ainda a participação social da pessoa com DP. 

Em 2001, Olie Westheimer (2007), fundadora e diretora executiva da Brooklyn 

Parkinson Group, em colaboração com a Mark Morris Dance Group, uma companhia 

de dança contemporânea americana de renome internacional, desenvolveram classes de 

dança para pessoas com DP, familiares e amigos que quisessem colaborar. Este projeto, 

designado Dance for PD, surgiu como ideia experimental e rapidamente emergiu para 

um programa inovador a nível global. Estas classes são dadas por bailarinos 

profissionais que ensinam dança moderna, jazz, ballet, folclore, sapateado, 

improvisação e repertório coreográfico, utilizando elementos da narrativa, imagens e 

música ao vivo, focando-se nos problemas específicos das pessoas com DP. A duração 

das aulas é de uma hora e meia, semanalmente e são dadas num estúdio de dança. A 

preparação das aulas é feita de acordo com as aulas tradicionais de ballet, ou seja, 

aquecimento nas barras, exercícios no centro e sequências coreografadas, tendo em 

conta os objetivos da pessoa com DP e as suas eventuais limitações. O 

acompanhamento musical ao vivo serve como um estímulo visual e auditivo para estas 

pessoas. Outros estímulos são importantes tais como, a estratégia cognitiva da imagem 

interna, o input táctil, o uso da repetição, da variação das sequências familiares, o ensino 

de novas sequências de movimento e o ensino de coreografias conhecidas da Broadway 

e da Mark Morris Dance Group. Em 2006, foi realizado um estudo com estas pessoas, 

verificando-se melhorias significativas na sua qualidade de vida. 
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Discussão/Conclusão 

 
 

Espelhando a evolução bio cultural do homem, as manifestações da dança foram 

adquirindo diversos propósitos e contextos de ocorrência, reflectindo mentalidades e 

diferentes concepções da arte e do corpo. A dança, ao acompanhar esta evolução 

ganhou características que fazem dela um processo cultural fluido em constante 

mudança. Num contexto de democratização das artes e na defesa da ideia de 

“democracia de corpo”, a evolução da dança teatral euro-americana veio subsidiar a 

emergência das terapias pelo movimento/dança. Os criadores provenientes dos 

territórios de dança experimental também foram pioneiros na defesa de que a dança é 

uma arte de cura e de que o movimento pode ser usado como ferramenta terapêutica e 

de promoção da inclusão social. 

Apesar de a dança ser uma das formas mais antigas de expressão humana, só muito 

recentemente tem despertado curiosidade nos neurocientistas, sendo sugerido por alguns 

autores que a dança pode ter atuado como uma forma primitiva de linguagem. Os passos 

de dança sincronizados com música geram significativamente mais activação no 

cerebelo, sendo este considerado como um metrónomo neural. Também é sugerido que 

mentalmente se ensaia o que se vê e que a relação entre o corpo e o ambiente irá gerar 

sempre alguma emoção. Como seres humanos trocamos experiências e através de 

estímulos multissensoriais, partilhamos sensações cinestésicas e afectivas que se 

evocam no outro, fazendo com que haja uma descarga e uma circulação de neurónios 

espelho em várias regiões do cérebro, permitindo a representação do movimento e as 

suas intenções qualitativas. A investigação científica também atribui uma grande 

importância ao fenómeno da neuroplasticidade, sugerindo que as actividades e os 

exercícios físicos relacionados com a música podem induzir vias específicas, como um 

bypass, para a indução da neuroplasticidade. 

O Acidente Vascular Cerebral, a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson são 

considerados os três distúrbios neurológicos mais frequentes, com grande impacto 

social e económico e tendência para o aumento da sua prevalência nos próximos anos. 

A dança, pela sua natureza multimodal poderá oferecer novos caminhos à 

neuroreabilitação, estimulando vários níveis e funções cerebrais, e a neuroplasticidade 

nas pessoas com distúrbios neurológicos. No entanto, ainda há uma grande trajectória a 
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percorrer: existem algumas limitações no uso da dança nesta área e ainda há dúvidas no 

reconhecimento do valor clínico da dança. Ainda que prescrita por profissionais de 

saúde, a dança tende a ser encarada mais como uma forma recreativa e menos como 

uma intervenção neuroreabilitativa. Além disso, a sua recomendação pode ser limitada 

àqueles que estão fisicamente capazes, podendo ser excluídos aqueles que têm maiores 

incapacidades físicas e cognitivas.  

Nos estudos apresentados, muitas são as possibilidades do uso da dança como 

instrumento para a neuroreabilitação. Estes indicaram, também, que as modalidades 

deste recurso podem ser muito diversas, uma vez que se encontraram exemplos da 

utilização de géneros de dança oriundos tanto de práticas de índole mais teatral (como o 

ballet, no AVC), como social (tango ou valsa, na doença de Parkinson), ou ritual 

(através, por exemplo, da recuperação de certas técnicas de corpo oriental, ou de um 

ancestral valor ritualístico do sentimento de pertença, implicado na dança “em grupo”, 

na doença de Alzheimer). Por outro lado, estas abordagens, que muitas vezes 

incorporaram perspectivas da psicologia ou da psicanálise (Reich, Lowen, Feldenkrais, 

etc), encontram hoje uma nova sustentação neurocientífica como anteriormente descrito. 

Uma vez que os quadros clínicos das pessoas com estas patologias variam muito, não só 

devido à diversidade de combinações possíveis de alterações resultantes dos défices 

causados pelas próprias patologias, como também pela envolvente social e 

características individuais, como a personalidade, dimensões afectivo-emocionais e 

motivação de cada pessoa. O recurso à dança parece ser vantajoso e sustentável, na 

medida em que envolve componentes psicológicas e sociais, segundo uma perspectiva 

mais holística, que estão para além das implicadas em abordagens de tratamento 

convencionais.  

Pessoas com sequelas de AVC possuem disfunções motoras e cognitivas importantes, 

necessitando de reabilitação por períodos prolongados, muitas vezes tornando-se 

desmotivante. Estudos sugerem que intervenções baseadas em movimentos e princípios 

básicos do ballet, danças de salão ou danças com seniores, podem representar uma 

actividade lúdica e motivante, permitindo desenvolver os aspectos motores, 

psicológicos e sociais, promovendo melhoria na qualidade de vida destas pessoas. 

Também foi reportado que a DMT pode trazer benefícios na diminuição da depressão. 

No que se refere à doença de Alzheimer, estudos sugerem que o exercício aeróbio 

melhora a função cognitiva. Alguns tipos de dança podem ser considerados como forma 

de exercício aeróbio moderado. Dançar estimula processos múltiplos, assim como a 
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capacidade de seguir instruções. Comparativamente a outras formas de exercício 

aeróbio, a dança acarreta os benefícios adicionais de estimular as emoções, promover a 

interacção social, funcionando também como um estímulo acústico e à música. Alguns 

estudos sugerem que que a DMT promove melhoria em domínios cognitivos 

específicos, na capacidade de planeamento e espaço-visual. Também é sugerido que o 

cha cha cha melhora capacidades como fluência verbal e reconhecimento de uma lista 

de palavras e funções cognitivas. A dança por ser apelativa, encoraja a participação 

regular das pessoas, sendo a desistência quase nula. A implementação de programas 

com dança pode ser uma forma de prevenção e de tratamento para pessoas com 

distúrbios cognitivos. No entanto, foram encontrados poucos estudos relacionados com 

dança e a área cognitiva. 

Existe evidência de que a prática de exercício físico pode contribuir para uma 

diminuição do risco de desenvolvimento da DP ou da não progressão da 

neurodegeneração. Pode aumentar aspetos como força muscular, equilíbrio e 

mobilidade funcional, traduzindo-se numa melhoria da qualidade de vida destas 

pessoas. A dança com seniores na DP acarreta benefícios ao nível físico, mental e 

emocional. A melhoria da marcha no domicílio e na comunidade é preditiva na redução 

da mortalidade, como alguns estudos sugerem Focando-se nalgumas incapacidades da 

DP, é sugerido que o tango argentino melhora o equilíbrio, actividades relacionadas 

com a marcha e outras habilidades motoras. Envolve também coordenação de 

movimentos ao ritmo da música e esta pode servir como uma pista auditiva externa, 

facilitando o início, a velocidade e a cadência da marcha. 

As investigações referidas sugerem que a dança pode ter efeitos positivos nas funções 

cognitivas, socio-emocionais e motoras em pessoas com distúrbios neurológicos, esta 

poderá ser utilizada como estratégia de reabilitação com um grande potencial de 

desenvolvimento. Contudo, mais pesquisas devem ser realizadas a fim de se perceber os 

tipos ou abordagens de dança mais apropriados a cada patologia e a cada indivíduo e 

quais os seus efeitos, assim como a sua intensidade, frequência e duração. De igual 

forma, há ainda muito a fazer para se comprovarem os efeitos da dança a longo prazo, 

de modo e melhor se sustentarem as vantagens de englobar a dança na criação e 

desenvolvimento de programas de neuroreabilitação; os estudos a que aludimos 

apontaram para o facto de a dança promover grande adesão, enquanto forma cativante e 

motivante de exercício físico que simultaneamente é cognitiva e emocionalmente 

desafiante, socializante e expressiva. Torna-se importante que qualquer programa seja 
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capaz de ser contínuo e que passe a fazer parte da rotina semanal do indivíduo, pois só 

com uma contínua participação é que se conseguem desenvolver mais estudos nesta 

área.  

A nossa revisão bibliográfica sugere que seria ideal a criação de programas de 

neuroreabilitação com recurso à dança com fins inclusivos, ou seja, que se focassem não 

só nos objetivos clínicos, mas também dando especial atenção aos objetivos pessoais e 

sociais das pessoas com patologias, dando a possibilidade de os familiares e cuidadores 

participarem também nos programas, propondo a dança como forma de intervenção 

clínica no contexto das redes de saúde.  

Outra forma de exploração seria a avaliação das vantagens deste tipo de intervenção no 

plano económico, comparativamente a outros métodos convencionais de intervenção 

terapêutica; ou seja, perceber se a dança será ou não menos dispendiosa do que as outras 

modalidades de intervenção. De assinalar, ainda, que estas abordagens pela dança 

podem ainda, a jusante, diminuir a necessidade de utilização de outros serviços de 

saúde. 

Com a escassa literatura existente sobre o recurso à dança como um instrumento na 

neuroreabilitação, as futuras direções de pesquisa podem ser fulcrais para o 

reconhecimento das suas potencialidades e eficácia neste âmbito. Investigações de 

campo serão fundamentais para uma melhor reflexão sobre esta temática. 

Por último, apesar das dificuldades que encontrámos na recolha de material 

bibliográfico para este estudo, uma vez que o nosso objectivo era entender quais as 

potencialidades do uso da dança como instrumento para a neuroreabilitação, 

acreditamos que o objectivo final atendeu às expectativas propostas neste trabalho. 

Propomos para um futuro estudo, a criação de um programa de dança com 

aplicabilidade na neuroreabilitação, tendo em conta os objectivos funcionais de cada 

pessoa com estes distúrbios neurológicos e não só realçando os benefícios da dança na 

sua dimensão lúdica, fornecido por profissionais com formação adequada. 
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