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RESUMO 

Esse artigo apresenta uma revisão da literatura a respeito das Danças Circulares e os efeitos 
advindos dessa prática no aspecto emocional e psicológico daqueles que a ela se dedicam. O 
objetivo é mostrar que as Danças Circulares podem ter um efeito terapêutico e ser usadas como 
complementares no tratamento de diversas doenças, com seus efeitos comprovados através de 
experimentos. 
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ABSTRACT  

This article presents a literature review about the Circular Dances and the effects arising from this 
practice in the emotional and psychological aspect of  those devoted to it. The objective is to show that 
Circular  Dances may have a therapeutic effect and be used as complementary treatment of various 
diseases and their effects are demonstrated by experiments. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Sabe-se que as Danças Circulares são danças de roda presentes desde as 

mais antigas tradições com o objetivo de promover a comunhão entre os membros 

da comunidade. O homem primitivo dançava nas mais diversas ocasiões como 

forma de celebrar o plantio ou a colheita, na troca das estações, na comemoração 

por nascimentos, casamentos, ou mesmo a morte de algum membro ilustre do 

grupo. “O homem primitivo dança em qualquer ocasião: por dor, por alegria, por 

amor, por medo; ao amanhecer, na morte, no nascimento” (WOSIEN, 1996, p. 9), 

pois era através da dança eles aprofundavam suas experiências. Pinturas em vasos, 

datadas de 4500 a 4000 a.C., “mostram figuras em forma de ampulhetas [...], 

algumas dançam em grupos, de mãos dadas, em um círculo...” (STEWART, 2016, 

p.61). Hoje já não se tem a referência original das danças, pois “os gestos e 

aprendizados adquiridos socialmente e de cada cultura específica hoje estão 

misturados: pessoas de povos e terras distantes aprendendo passos e gestos uns 

dos outros e buscando em grupo entrar em sintonia” (PREISS, 2011, p.14). 

 

Houve um período em que a arte e a religião eram tão próximas que quase 
podiam ser equiparadas. O canto era prece, o teatro era a performance 
divina, a dança era culto (mágica, sagrada, poderosa) (STEWART, 2016, p. 
21). 

 

 Stefan Freedman, coreógrafo e focalizador de Danças Circulares no Reino 

Unido diz que “as Danças Circulares são tiradas de muitas gerações, tradições e 

países” (VALLE, 2016). Tudo começou em 1976, na Comunidade de Findhorn na 

Escócia, onde Bernhard Wosien, bailarino e coreógrafo, criou um movimento a que 

chamou de Danças Circulares Sagradas, fruto de muita pesquisa nas tradições 

folclóricas, especialmente as alemãs. “Bernhard Wosien as havia chamado de 

Heilige Tanze. Em alemão heilige quer dizer santificado ou sagrado e também tem 

conotações de cura e totalidade” (PREISS, 2011, p.16).  As danças mais alegres e 

vibrantes foram chamadas de danças solares, mas sentindo a necessidade de 

outras mais introspectivas, Wosien coreografou algumas que foram denominadas 

lunares. Desde então as Danças Circulares vêm se espalhando por todo o mundo. 

Renata Ramos, entusiasta divulgadora desse tipo de dança no Brasil, revela que 
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após o primeiro contato com a dança “reencontrou sua alma e reavaliou o nível de 

amor presente no encontro com outras almas” (VALLE, 2016).  

 Geralmente a curiosidade leva as pessoas a procurarem as Danças Circulares, 

mas são muitos os motivos que as levam a permanecer. Maurice Béjart, dançarino e 

coreógrafo francês citado por Garaudy, aponta que:  

 

É lugar comum falar da solidão do homem moderno no seio de uma 
civilização dilacerante. O homem, contudo, não sofre apenas dessa solidão, 
mas também, e principalmente, de uma divisão profunda do seu ser 
(GARAUDY, 1980, p.8). 

 

 Assim, vivendo na desintegração corpo-mente, emoção-razão-intelecto, como 

partes dissociadas de um mesmo ser, o homem segue em busca de algo que o 

reintegre. O ser humano imerso em uma sociedade competitiva, focada na 

produtividade em detrimento da qualidade, onde as relações interpessoais são 

frágeis e passageiras, onde as pessoas buscam cada vez mais o isolamento, acaba 

por se tornar socialmente doente. Já não existe a antiga tradição do encontro da 

comunidade para a colheita, o plantio ou o artesanato. As famílias raramente se 

reúnem em torno da mesa, os amigos pouco se encontram.  “A tendência moderna é 

de levar vidas cada vez mais compartimentadas e fragmentadas no caos existencial 

do nosso tempo” (STEWART, 2016, p.16). As Danças Circulares com sua leveza e 

acolhimento seguem na contramão desse panorama, oferecendo a quem delas 

participa um bálsamo para a alma. Na dança o homem transcende a fragmentação e 

encontra a integração de que necessita, pois é uma das poucas atividades onde 

corpo, espírito e coração permanecem totalmente engajados. 

 Ao entrar na roda, ao se entregar ao novo, as emoções vêm à tona, 

possibilitando seu reconhecimento e facilitando sua cura. “O trabalho de dançar as 

emoções possibilita o meditar em movimento, entrar em contato com a alma” 

(MELLO, 2016). A meditação em movimento é uma técnica que permite, por meio do 

movimento consciente, a conexão com o Ser Interior, o Divino que habita em cada 

ser. É nesse sentido que são abordados aqui os efeitos terapêuticos que a dança 

pode ter, não como Terapia no seu sentido mais amplo, que é o trabalho de 

identificar e eliminar um problema existente, mas como complemento às terapias 

tradicionais no tratamento de várias doenças, especialmente as de fundo emocional.  
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   Enquanto as mulheres despertam para o chamado da Deusa e respondem 
ao Seu convite para a dança sagrada [...] uma plenitude de presença cura o 
corpo, a mente, o espírito e a comunidade (STEWART, 2016, p.12). 

 

 O que justifica o uso das Danças Circulares no processo terapêutico é o fato 

delas acalmarem a mente, pois não é possível dançar sem estar totalmente focado 

no momento, e induzirem ao autoconhecimento, uma vez que a expressão corporal 

funcionaliza a linguagem do corpo, levando a um conhecimento que flui de dentro 

para fora, promovendo uma transformação na personalidade. “O corpo deve ser 

tratado como um todo psicobiológico” (BRIKMAN, 1989, p.17). Assim, em cada 

movimento da dança, a unidade corpo-mente é buscada, e ao conseguir que o corpo 

se movimente, projetando-se para dentro e para fora, em constante renovação, a 

pessoa se torna mais lúcida para perceber o que acontece com ela a nível corporal, 

mental e emocional. A dança “é um processo transformador para superar o ego e 

aquietar a mente racional, desbloqueando o caminho e possibilitando nossa conexão 

com a fonte” (STEWART, 2016, p.15). E assim, a dança leva a uma comunhão de 

almas, corações e corpos em conexão com o Divino, harmonizando-se com o Bem. 

 

A Dança Circular Sagrada dá a cada pessoa exatamente o que ela precisa. 
Os recortes desta gigante mandala não tem fim. Os aprendizados são 
totalmente individuais, dentro do percurso pessoal, e ao mesmo tempo, todos 
carregam um tempero de humanidade que nos irmana a cada passo. 
(DUBNER, 2015, p.25) 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. O que são Danças Circulares Sagradas  

 

   Porque será que uma atividade tão simples como dançar no círculo de mãos 
dadas, olhando nos olhos e conectando com o silêncio, pode tocar tanto? 
Porque, na verdade, é simples mas é complexo. Toca muitas dimensões do 
ser, alterando percepções e abrindo novas portas para o saber, a partir do 
próprio ser como fonte de referência. Na Dança Circular, a compreensão da 
condição humana e da solidariedade são tocadas (DUBNER, 2015, p.94). 

 

 As danças em círculos são conhecidas desde as civilizações mais antigas, elas 

mostram o que une um determinado grupo, acordando sentimentos adormecidos, 

despertando para a vida. A fabricação do vinho já acontecia como uma espécie de 
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dança, as uvas colocadas em tonéis de madeira eram pisoteadas em movimentos 

rítmicos para tornar o movimento mais eficaz. O movimento cadenciado e a fadiga 

levavam as pessoas a uma espécie de transe. Os pisadores que iriam substituir os 

primeiros ficavam sentados em bancos de pedra, em volta dos tonéis (GARAUDY, 

1980). “A dança nasceu no começo de todas as coisas... essa dança primordial 

aparece no coro das constelações, no movimento dos planetas e das estrelas, nas 

rondas e evoluções que traçam no céu em sua ordem harmônica” (GARAUDY, 1980, 

p.16). Maria-Gabriele Wosien explica: 

 

Com a criação do universo também assumiu vida a dança, o que supõe a 

união dos elementos. A dança circular das estrelas, a constelação de 

planetas em relação com as estrelas fixas, a harmonia e a ordem 

prodigiosas em todos os seus movimentos é o espelho da dança original no 

momento da criação (WOSIEN, 1996, p.8). 

  

 Quase tão antiga como a criação do mundo é a cultura indiana que diz, de 

acordo com as palavras de Ingrid Ramm-Bonwitt, que os mudrás (gestos simbólicos 

feitos com as mãos), teriam se originado na dança indiana, que é considerada a 

mais profunda expressão da religiosidade. “A dança indiana revela-nos uma espécie 

de metafísica do gesto, uma linguagem do corpo na qual pensamentos e 

sentimentos são expressos simbolicamente” (RAMM-BONWITT, 1987, p.7). A dança 

de Shiva Nataraja, o rei da dança, personifica o eterno movimento do universo. 

 No Egito, 6000 anos atrás, o povo dançava a ‘dança da estrela da manhã’, 

recriando o movimento dos planetas e o ciclo dos dias. Captar e estudar os ciclos da 

natureza através da dança era uma necessidade vital para um povo que estava 

deixando de ser nômade e começando a se fixar na terra e dela tirar seu sustento.  

 Ainda da observação da natureza, como nas danças de acasalamento feitas 

por algumas espécies animais, tiveram início outras danças. As danças que 

celebravam os funerais foram os primeiros cultos conhecidos, representando, “a 

batalha do defunto contra os demônios da obscuridade e a vitória final sobre eles” 

(WOSIEN, 1996, p.15). Havia também as danças de guerra, que tinham como 

objetivo inspirar os combatentes e criar um sentimento de coesão entre eles; as 

danças de cura, feitas pelos xamãs; as danças africanas, cujo objetivo era captar a 
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força sobrenatural, condensadora de energia, que nasce do movimento ritmado do 

grupo. “A dança está presa à magia e à religião, ao trabalho e à festa, ao amor e à 

morte” (GARAUDY, 1980, p.13). 

 Dos primórdios da civilização, das danças folclóricas estudadas por Bernhard 

Wosien, surgiu então um movimento na década de 70. Durante uma visita à 

comunidade escocesa de Findhorn, Wosien compartilhou danças de roda que ele 

coreografou baseado no estudo de diversas danças folclóricas, especialmente as 

alemãs. Iniciou-se então ali, em 1976, o movimento que ficou conhecido no mundo 

todo como Danças Circulares Sagradas. Antes disso, na América do Norte, o mestre 

sufi Murshid Samuel Lewis, também conhecido como Sufi Sam, iniciou um 

movimento conhecido como Danças da Paz Universal, cujo objetivo era mostrar que 

a mensagem espiritual poderia ser difundida pelo som e pelo movimento corporal. 

Essa prática continuou a se espalhar pelo mundo todo, mesmo após sua morte.  

     

   “Quando pela primeira vez em Findhorn presenciei o ritual de abertura e a 
sintonização (attunement) no início do trabalho em conjunto, tive a ideia de 
ampliar esse estar-quieto para um caminho para a calma, para os muitos 
entre nós que trazem na testa o sinal dos peregrinos...(WOSIEN,2000, p. 
119). 

 

1.1 Alguns elementos importantes na dança circular 

 

 O círculo – trata-se na verdade de uma circunferência, que por definição é o 

lugar geométrico dos pontos de um plano, equidistantes de um ponto fixo chamado 

centro. Deixando-se de lado o rigor matemático, pode-se chamar de círculo a essa 

forma básica na qual as pessoas se colocam ao iniciar a dança.  O círculo é 

democrático, nele existe igualdade. “O centro cria solidariedade. Como para 

completar um círculo são necessárias mais de duas pessoas, ele cria comunidade” 

(STEWART, 2016, p.219). O seu espaço interno é protegido, consagrado, e traz a 

sensação de proteção. Em tempos remotos as praças eram circulares, e algumas 

cidades ainda conservam um círculo no centro, alguns deles ornamentados com 

mosaicos, como uma pista de dança, ao redor da qual a aldeia tivesse sido 

construída (STEWART, 2016). “Todos os pontos do círculo são pontos de retorno” 

(WOSIEN, 2000, p.42), e todos estão igualmente distantes do centro, onde tudo se 

condensa. O centro pode ser considerado como um ponto de luz para o qual todos 
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os olhares convergem, “e nele estão simbolizados a fonte, a criação, a luz, o ponto 

comum que liga a todos” (OSTETTO, 2010). Na roda de dança o centro recebe 

sempre um cuidado e uma atenção especial, de cada lugar da roda ele é visto de 

maneira diferente, mas, “na inconstância do nosso caminhar o centro se mantém. 

Sua luz, cores e flores não se abalam... Sua calma acalma a alma” (DUBNER, 2015, 

p.19). Na roda, de mãos dadas, cada um percebe seu grau de importância, e se 

sente corresponsável pelo sucesso do grupo, parte integrante e integrada no 

processo.  “O círculo é encantado porque encerra o vazio – um vazio construído pela 

energia concentrada dos nossos corpos conectados em movimento e carregados por 

essa energia” (STEWART, 2016, p.220). O círculo fortalece por meio de uma 

concentração de energia.  

 

O eletromagnetismo natural do corpo humano é fortalecido e acentuado por 
movimentos horários e anti-horários. O círculo de dança funciona 
literalmente como um motor elétrico, com o movimento rítmico do círculo 
induzindo o ajuntamento local de energia nas células do corpo com a 
mesma precisão de um turbogerador de metal, embora em um nível mais 
sutil (STEWART, 2016, p.221). 

  

 O focalizador –  focalizador é a pessoa que conduz a roda de Dança Circular, e 

essa palavra coloca a atenção no termo foco. “O focalizador é o guardião do foco” 

(DUBNER, 2015, p.19), e essa é uma das suas principais atribuições. Foco, de 

acordo com as leis da Ótica, é o ponto para o qual convergem os raios de luz, a 

função do focalizador, entretanto, não é a de destacar-se na roda, mas de integrar-

se nela, acolhendo e observando, permitindo o fluir harmônico e amoroso do grupo. 

“Focalizar é exercer continuamente os passos da humildade, da firmeza e da 

delicadeza” (DUBNER, 2015, p. 20). O focalizador deve acolher, ser tolerante ao 

erro, ser compreensivo e solidário para que a dança possa fluir, pois ele sabe que o 

erro ou a dúvida fazem parte do dançar. Sabe também que ao girar na roda, cada 

um, ao seu tempo, irá construindo o seu autoconhecimento, reconhecimento e 

aceitação (BARCELLOS, 2008).  

 

Para ensinar as danças é preciso observar as várias formas como as 
pessoas aprendem as informações: ouvindo, vendo, repetindo, em conjunto 
com os outros, através do contato das mãos, da sintonia e busca de um 
ritmo comum regido pelo ritmo da dança (PREISS, 2011, p.25).  
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 A música – para uma roda de dança são escolhidas músicas de todos os 

países, sejam elas tradicionais, folclóricas ou contemporâneas. Os passos podem 

ser simples ou sofisticados, o que importa é que ao experimentar a música, o ritmo e 

a cultura dos diversos povos, as pessoas se abrem para um campo de novas 

possibilidades, um campo novo e desafiador de aprendizagem, que inspira o 

respeitar e aceitar a diversidade. Cada tipo de música tem sua peculiaridade: 

algumas calmas outras mais dinâmicas, fortes ou suaves, impetuosas, alegres, 

introspectivas ou extroversoras, “a melodia como expressão musical multifacetada 

de estados da alma humana” (WOSIEN, 2000, p.55). E assim, valsas, marchas, 

minuetos, polcas e tantos outros ritmos, ‘sacodem’ a rigidez do cotidiano, 

funcionalizam a linguagem do corpo e levam os participantes da roda a um 

conhecimento e consciência mais completos, transformando atitudes básicas da 

personalidade. 

 

1.2 Alguns benefícios das Danças circulares 

 

   É lindo, e sempre me emociona testemunhar o poder que as DCS têm de 
trazer leveza para a vida das pessoas que se permitem vivenciá-las. 
Progressivamente, as camadas que nos envolvem, medos, tensões, 
ansiedades, julgamentos, vão se dissipando e a nossa essência, que é 
AMOR, vem bailar conosco, fazendo-nos sentir parte da grande rede da 
Vida (DUBNER, 2015, p.63). 

 

 Por se apresentarem como fator de socialização, por trazerem a possibilidade 

de novos encontros, por estabelecerem novos padrões energéticos, por acordarem 

no corpo hormônios responsáveis pelo bem estar, as danças apresentam diversos 

benefícios.  Nas palavras de Terezinha B. Derner, Conselheira da Unipaz-SC, o 

dançar produz uma alta frequência que “revigora nosso corpo físico, harmoniza 

nosso corpo emocional, equilibra nosso corpo mental e nos coloca num maravilhoso 

estado de bem estar, de paz interior” (DERNER, 2016). Além disso, no corpo 

espiritual, por exigir uma meditação ativa, permite chegar a um estado de 

consciência que remete ao contato com o Divino que habita em cada um.  “Dançar 

para comungar... com meu Eu Divino... com todos da Roda... com Deus... com o 

Universo” (DUBNER, 2015, p.61). Ao se entregar à dança, um fluxo de energia abre 

canais para desbloquear emoções, “sistemas de crença que não são mais 
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adequados e memórias a que o corpo se agarrou muito depois de a utilidade delas 

ter desaparecido” (STEWART, 2016, p.306). 

 A idade, a falta de experiência, a insegurança, não são fatores que impeçam 

qualquer pessoa de entrar na roda. Ali se aprende junto, e junto se vivencia o 

respeito, o cuidado, a convivência, o amparo. Assim, a conexão com o outro, uma 

vez estabelecida, remete à certeza de que ninguém está só.  “Assim como nossos 

ancestrais instintivamente dançaram sua cura, nós também iremos recuperar nossos 

instintos e autenticidade através da dança sagrada” (STEWART, 2016, p.17). 

“Depois de ensinada, a dança é realizada, os passos se repetem criando um mantra 

corporal e neste instante é que os participantes se adaptam numa mesma sintonia 

executando a dança” (PREISS, 2011, p.13). 

 

Na Fundação Findhorn a proposta é desfrutar o dançar junto de um modo 
totalmente não competitivo, aprender que é possível para todos dançarem 
juntos, jovens e velhos, sentir-se confiante no grupo que é mais solidário do 
que crítico, e ser capaz de sentir o contato com a terra, com o espírito e com 
cada participante através das diferentes qualidades de cada dança 
(BARTON, 2006, p.19). 

 

1.3 Efeitos terapêuticos das Danças Circulares 

 

 A dança tem seu efeito terapêutico reconhecido desde a antiguidade, como 

mostra a narrativa abaixo: 

 

   A deusa Bast (Bastet) representava o prazer, a dança, a música e a alegria 
no Egito. De acordo com o historiador grego Heródoto (século V a.C.), 
centenas de milhares de adoradores viajavam para Bubastis (Casa de 
Bast), o centro do culto da deusa. Acreditava-se que a veneração a Bast por 
meio da música e da dança resultasse em boa saúde, tanto física quanto 
mental” (STEWART, 2016, p.49). 

 

 O ato de dançar se torna terapêutico porque os passos na roda espelham o ser 

real. A dança mostra as dificuldades pelas quais o corpo e/ou a mente estão 

passando na forma de rigidez, timidez, baixos níveis de autoestima, traumas, que 

não permitem ao corpo fluir com a música. Na saúde em geral o ato de dançar ativa 

os músculos, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, estimula a percepção 

espacial, ajuda a queimar calorias, e muitos outros benefícios, mas é no âmbito das 

chamadas doenças de ordem emocional que seus efeitos se fazem sentir de 
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maneira muito clara. “Há muito trabalho a ser feito e muita luz curativa e amor para 

serem dançados nessa existência. Porque o tempo é agora” (STEWART, 2016, 

p.18). Percebe-se que a eficiência da dança se faz notar por seu uso cada vez mais 

frequente em hospitais, presídios, escolas e empresas (BASILIO, 2010). A psicóloga 

Gabriela Bessa Barreto, que faz uso da dança circular com alguns de seus pacientes 

afirma que vem obtendo excelentes resultados, principalmente nos que apresentam 

quadros de depressão (BARRETO, 2013).   

 

   Libertar-nos para poder voltar novamente a atenção para dentro de nós [...]. 
Inicialmente encontraremos muitas vozes dentro de nós que são 
desconhecidas, que estão reprimidas, receosas de falar e desabituadas de 
se expressar de uma maneira espontânea e direta. [...] Por meio da dança, 
entraremos em contato com as memórias inconscientes do corpo, camada 
por camada. Em seguida, tem início a cura (STEWART, 2016, p.307). 

 

1.3.1 O que são doenças de fundo emocional 

 O ramo da medicina que trata as doenças de fundo emocional é chamado de 

Psiconeuroimunologia. Como se acreditava que corpo e mente eram coisas 

separadas, tem-se ainda dificuldade em perceber que um interage com o outro. A 

verdade é que muitas doenças tem, de fato, fundo emocional, e vários estudos vêm 

sendo feitos por médicos e psicólogos provando isso. As emoções podem tornar o 

organismo mais suscetível a contrair algumas doenças e ainda dificultar seu 

tratamento. É possível minimizar esses efeitos no corpo através de algumas práticas 

simples como: administrar o estresse, cuidar da ansiedade, afastar a tristeza e o 

baixo astral, aprender a perdoar, aprender a expressar as emoções, divertir-se mais.   

Há mais de 100 anos o médico Willian Motsloy  no livro Fisiologia da Mente advertia: 

“Quando o sofrimento não pode expressar-se pelo pranto, ele faz chorarem os 

outros órgãos” (BORELLA, 2016). Se a psique não tem um funcionamento adequado 

o corpo pode entrar em sofrimento. O contrário também acontece, pois o corpo e a 

psique estão intimamente ligados. Jung acreditava que raras doenças do corpo não 

revelavam complicações psíquicas, mesmo quando não eram psiquicamente 

causadas (NEVES NETO, 2001). 

 

O corpo fala alto, materializa, impõe e escancara a situação mental. 
“Incorpora” conflitos inconscientes. É grande veículo de expressão destes 
conflitos, expressão necessária à sobrevivência psíquica. A questão é 
econômica: Quando o ônus (dor) de determinados conflitos é alto demais, a 
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mente precisa expulsá-los para não falir; e o faz de muitas formas. As 
somatizações (doenças) constituem apenas uma destas formas. Do ponto 
de vista psicodinâmico, a doença tanto pode ser a chance de uma 
transformação do sujeito, como um desafio maior do que ele, insuperável 
(ALMEIDA, 2013, p.1) 

 

 Sejam de fundo emocional ou nervoso, todas as doenças psicossomáticas têm 

em comum o fato de que a origem do sintoma não é orgânica, mas seus efeitos se 

fazem sentir em todo o corpo. “Com o sofrimento emocional e psicológico nosso 

corpo pode produzir cortisol, o hormônio do estresse, e com a repetição dessa 

descarga hormonal seu organismo pode ir ficando cada vez mais debilitado, a ponto 

de adoecer” (VANDEVELDE, 2016). 

 O tratamento para essas doenças varia de caso para caso, necessitando de 

acompanhamento psicológico, ou em casos mais graves psiquiátricos, além do 

tratamento clínico. O ponto comum, entretanto, é sempre no sentido de administrar 

os fatores causadores, aumentar a resistência a eles e mudar a forma de enfrentá-

los. Nas palavras da Dra. Selma Bordin, psicóloga do Hospital Albert Einstein, 

“temos limites que precisamos reconhecer” (BORDIN, 2016), e para aumentar a 

resistência aos fatores estressores está, entre outros, participar de atividades que 

proporcionem o movimento do corpo com prazer e relaxamento. “É porque somos 

um corpo (e não porque temos um corpo) que produzimos os significados que 

produzimos, e não outros” (QUEIROZ, 2009, p. 36).  É aqui que as danças circulares 

surgem como proposta terapêutica de grande valia, pois a harmonia no círculo cria 

um clima de intimidade e companheirismo, de aceitação e não julgamento, de 

pertencimento e união que auxiliam no processo de cura. “Comecei a perceber tanto 

os benefícios psicológicos quanto os fisiológicos da dança porque ela me ajudou a 

me libertar da depressão recorrente da qual eu já sofria há vários anos” (STEWART, 

2016, p.22). 

 

1.3.2 Efeitos terapêuticos das Danças Circulares Sagradas 

 

   Nos passos silenciosos e meditativos das danças, a mente barulhenta e 
ansiosa deixa de ser o agente condutor e passa a ser o observador. E na 
presença está a cura. Estar ausente de si, estar sempre em outro tempo 
que não é o nosso, é a grande doença do mundo (DUBNER, 2015, p.74). 
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 O uso terapêutico da dança circular se torna eficaz ao fornecer ‘bálsamos da 

vida’. A dança oferece a leveza, tão necessária para que se enfrentem os momentos 

tempestuosos; a paz interior, que permite a serenidade, a presença e o centramento; 

a confiança, em si e no mundo, que permite ir adiante em qualquer situação; o amor, 

que expande o ser; a coragem que impele à ação para enfrentar os desafios do 

cotidiano. Numa pesquisa coordenada pela Dra. Gabriela Bessa Barreto, Psicóloga, 

com Mestrado em Psicologia Clínica pela UFRJ, constatou-se que a maioria dos 

participantes planejava prolongar a sensação de bem estar ali obtida nas diversas 

situações da vida. Além disso, a alegria, o entusiasmo e a tranquilidade não se 

limitaram aos momentos da roda (BARRETO, 2013).  

 

   A dança circular pode ser então uma brecha de saúde para o homem 
moderno no cotidiano da sociedade massificante atual. Resgatando o 
sentimento de pertencimento ao humano, dando voz e lugar a 
individualidade conectada com a coletividade, proporcionando a pessoa o 
estar presente (BARRETO, 2013). 

 

 
 Para Rita Almeida, ganhadora de um prêmio oferecido pelo Ministério da 

Cultura e Saúde por um trabalho chamado Rodas de Cura, as danças são de fato 

terapêuticas, pois despertam uma nova consciência. Sejam as danças meditativas, 

alegres, fortes ou suaves, ao se conectar com a energia da cura ela naturalmente 

acontece (ALMEIDA, 2013). 

 Muito já foi feito em relação aos cuidados com o corpo, mas ainda há muito a 

fazer no cuidado com a essência do ser humano, de acordo com Rosely Correa, 

pedagoga, psicopedagoga e focalizadora de danças circulares. É nesse ponto que 

as danças circulares se apresentam como alternativa para “unir as duas metades do 

ser humano, a metade física e a metade energética” (CORREA, 2016). 

 

A dança e o ritual criam a comunidade, reunindo as pessoas tanto 
emocional quanto fisicamente em um sentimento especial de intimidade e 
abandono compartilhado. À medida que a comunidade participa, ninguém é 
mais um desconhecido. Nós nos tornamos companheiros na mesma jornada 
(STEWART, 2016, p.26). 

 

 É a essas características da roda de proporcionar esses momentos de entrega, 

de cuidado consigo e com o outro, essa sensação de pertencimento, a que se refere 

a frase: “de mãos dadas, aprendemos juntos, cada um recebe aquilo que precisa no 
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seu momento, apoiando e sendo apoiado... A nossa história é a história de todos” 

(DUBNER, 2015, p.17). 

 Ao aceitar o convite formulado pelo psicólogo do Instituto de Psiquiatria do 

Estado de Santa Catarina para participar de uma roda de dança, o Dr. Lucas Vaz 

Mello se deparou com uma dificuldade, “uma cabeça pensante colada a um corpo 

travado” o impedia de se entregar às músicas e ao que elas podiam trazer. E apesar 

disso, ao entrar na roda, passou a sentir as mãos se aquecendo, o corpo relaxando, 

e a sensação de acolhimento apesar dos seus erros. Assim, sentiu-se “uma célula 

de um grande corpo circular” que se abriu para acolhê-lo. Foi assim que passou a 

trabalhar no projeto “Na roda da dança e saúde do trabalhador”, coordenado pela 

professora Terezinha Maria Cardoso, e cujo objetivo era o de reduzir o estresse no 

grupo de pessoas que atuavam naquele local (MELLO, 2016).  

 

Corpo, mente e alma estão integradas em nosso viver, de forma que 
dificilmente conseguiremos separar nosso corpo daquilo que sentimos. As 
emoções são nomeadas por uma mente racional, mas são visceralmente 
sentidas. Além disso, o trabalho de dançar as emoções possibilita meditar 
em movimento, entrar em contato com a alma, se a considerarmos como 
parte integrante de uma unidade: corpo-mente-alma (MELLO, 2016). 

  

 As danças circulares se tornam terapêuticas na medida em que envolvem a 

criação (ou o resgate) de um espaço sagrado, que faz o ser humano recordar seu 

estado de unidade que é vivenciado pelo corpo no movimento da música, na sintonia 

do grupo. Samuel Lewis, a respeito da Dança da Paz Universal, dizia “acreditar no 

poder transformador da alegria e da devoção num contexto universal” 

(GOBERSTEIN, 1998). 

 A dança e a expressão corporal podem construir novas possibilidades no 

atendimento a pessoas com sofrimento psíquico (CASTRO, 2006). Vive-se no corpo 

e é nele que se registram as experiências psicológicas, emocionais e físicas e a 

dança tem uma linguagem que estimula o auto envolvimento, possibilitando a 

compreensão do seu processo de tratamento, e fazendo uso da linguagem corporal 

para expressar o que a linguagem verbal não lhe permite (GUERTZENSTEIN, 2006). 

 

A dança, como função da comunicação, se relaciona aos aspectos do 
homem consigo mesmo, em nível individual; do homem para com os outros, 
em nível interpessoal; do homem para com o ambiente, em nível de seu 
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habitat; do homem para com a sociedade, em nível grupal, regional, e 
universal (LIMA e GUIMARÃES, 2014, p.124). 

  

 Ao se colocar em movimento, o que está estagnado é ativado, assim, emoções 

limitantes são trazidas à tona, possibilitando seu reconhecimento e transformação. 

As danças circulares, pelo seu caráter meditativo, “retardam o fluxo do tempo e, com 

isso, desaparece a divisão entre o interior e o exterior” (WOSIEN, 1996, p.31).  

 Marcia D. Moreira é focalizadora de danças circulares para mulheres com 

câncer, e consegue, a cada aula perceber “a diferença no olhar, no sorriso e na 

postura de cada uma” (DUBNER, 2015, p.59). Maria Fux, dançarina e coreógrafa, 

optou por seguir sua missão de ensinar a dança para surdos-mudos. “O silêncio 

pode ser dançado”. Para essas pessoas que “aprendem insolitamente a escutar sem 

ouvir” ela criou uma nova linguagem corporal permitindo-lhes encontrar na dança um 

sentido libertador, uma nova terapêutica, “uma dançaterapia” (FUX, 1983, p. 18).  Já 

para pacientes de Parkinson, pesquisas recentes mostram que a dança melhora a 

marcha e o equilíbrio. Como os pacientes de Parkinson apresentam grande rigidez 

muscular, a dança deixa o corpo mais relaxado, garantindo maior mobilidade. 

Também as funções cognitivas são desenvolvidas pela necessidade de 

memorização dos passos. Para o neurologista Luis Eduardo Belini, “mais do que 

remédios e sessões de fisioterapia, dançar pode ser uma solução divertida e eficaz 

no combate à doença neurológica”, de acordo com estudo da Universidade McGill do 

Canadá (BELINI, 2015). 

 Para as pessoas em geral a Neurociência estuda o cérebro como parte isolada 

do corpo, entretanto o que hoje é chamado de Neurociência Social vem 

demonstrando, através de estudos, que o ambiente social, o comportamento e o 

cérebro estão sempre em processo de interdependência. Marco Callegaro, 

psicólogo, mestre em Neurociências e Comportamento, diretor do Instituto 

Catarinense de Terapia Cognitiva (ICTC) e do Instituto Paranaense de Terapia 

Cognitiva (IPTC) afirma que o sistema nervoso não pode ser dissociado do ambiente 

social no qual está imerso (CALLEGARO, 2013). E mais uma vez se pode citar aqui 

o efeito terapêutico das danças circulares. Em 1994, na Universidade de Parma, na 

Itália, os neurocientistas Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi e Vittorio Gallese 

percebendo que “a observação ativava no cérebro do observador as mesmas 
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regiões ativadas no cérebro do observado”, desenvolveram um estudo sobre o que 

chamaram de neurônios-espelho.  “Sobre percepção-ação-memória, o experimento 

de Giacomo Rizzolatti forneceu-nos uma importante evidência quando detectou 

áreas no cérebro que foram ativadas durante a percepção pela visão” (QUEIROZ, 

2009, p.91). Esses neurônios ficam espalhados por partes fundamentais do cérebro 

– o córtex pré-motor e os centros de linguagem, empatia e dor – e disparam quando 

se faz ou quando se observa alguém realizando uma determinada ação. A 

descoberta desse mecanismo sugere que se faz mentalmente tudo o que se observa 

alguém fazer (DOBBS, 2016).  No Hospital Universitário de Schleswig-Holstein em 

Lübeck, Alemanha, os pesquisadores estão desenvolvendo um trabalho de 

reabilitação para pessoas que sofreram derrame com base em vídeos que mostram 

pessoas fazendo os movimentos que devem ser reaprendidos e os resultados tem 

sido animadores, mostrando que a imitação pode curar (BINKOFSKI e BUCCINO, 

2007). Daniel Goleman mostra em seu livro “Inteligência Social: o Poder das 

Relações Humanas” os efeitos positivos de substâncias químicas que são liberadas 

em situações de amor e cuidado (GOLEMAN, 2006). Essas situações acontecem 

nas danças de roda onde “nossos neurônios-espelho são influenciados por todas as 

emoções que os contemplam” (DUBNER, 2015, p.92).  “O riso pode ser a menor 

distância entre dois cérebros, uma forma de contágio que desenvolve um elo social 

imediato” (GOLEMAN, 2006, P. 52), e o riso está sempre presente nas rodas de 

dança.                             

 “A dança é a essência do mistério. Por meio da dança vivenciamos uma 

dimensão que a mente linear não está estruturada para perceber” (STEWART, 2016, 

p.38). A dança assim se torna um complemento para a recuperação de pacientes 

com os mais diversos distúrbios, inclusive vários tipos de transtornos mentais. “O ser 

humano nasce num mundo preenchido de Espaços Tempos de Probabilidades e 

Possibilidades (ETPP) de aprendizagem, considerando o ‘se movimentar’ como 

espaço de construção de novas autonomias” (LIMA e GUIMARÃES, 2013). A dança 

acalma a mente, movimenta o corpo e traz mais leveza para a vida. A dança permite 

escapar do que é puramente racional, proporcionando uma forma de liberação física 

e emocional. “Progressivamente, as camadas que nos envolvem, medos, tensões, 

ansiedades, julgamentos, vão se dissipando e a nossa essência, que é AMOR, vem 
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bailar conosco, fazendo-nos sentir parte da grande rede da Vida” (DUBNER, 2015, 

p.63). 

 

 Dança é movimento. Movimento e gestos, a partir de sua ordenação no 
espaço e dentro do tempo, regulada pelo ritmo interior e pessoal do ser 
dançante, ou exterior a ele, podendo, querendo ou não, expressar 
sentimentos e emoções (QUEIROZ, 1987, p.74). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Numa sociedade onde as doenças de fundo emocional (e há médicos que 

defendam que toda doença o é), estão cada dia mais presentes na população em 

geral, faz-se necessário buscar alternativas além das medicamentosas para 

enfrentar o problema. Médicos receitam os mais variados remédios, Psicólogos 

sugerem diversos tipos de terapias, cada uma delas com o seu valor, é certo, mas 

vale aqui pensar que em tempos de crise nem todos podem pagar por elas. E assim, 

em busca de conforto para o corpo e, principalmente, para a Alma, as Danças 

Circulares Sagradas surgem como mais uma alternativa terapêutica. Conforme foi 

visto na pesquisa muito se tem estudado a respeito delas e seu uso vem crescendo 

em ambientes onde a saúde e o bem estar estão em foco. Pesquisas se 

desenvolvem em diversos países com resultados muito animadores e com isso 

hospitais, escolas e centros de saúde vêm se tornando espaços de cura integral do 

ser através também da dança. Com suas características de movimentar o corpo, 

estimular a cognição, levar a uma meditação ativa, acalmar e relaxar a mente, além 

de proporcionar o cuidado e o acolhimento a cada um dos participantes, as danças 

de roda estão sendo cada vez mais procuradas pelo seu enfoque lúdico, mas 

também terapêutico.    

 Que esses possam ser então novos tempos em que a alegria da dança 

contagie mais pessoas e possa trazer a todas elas saúde física, mental e emocional, 

melhorando a qualidade de vida e a qualidade das relações tanto intrapessoais 

como interpessoais. Atribui-se a Platão a frase: “A música e o ritmo encontram 

caminhos em direção aos lugares secretos da alma” (STEWART, 2016, p.253). 

Possa assim o ser humano ser libertado no ritual da dança, onde a mente pode 
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aprender com o corpo a liberar velhos padrões, onde a escuta interna pode se tornar 

um hábito, onde a ação pode permitir a cada um viver a sua vida, ao invés de 

apenas contemplá-la. Encerrando com as palavras de Miriam G. Mendes: “Mas o 

homem continua dançando, de uma forma ou de outra, e isto constitui uma 

esperança de vida” (MENDES, 1985, p.75).  
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