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SEMELHANÇAS ENTRE A PRÁTICA CLÍNICA DA 
GESTALT-TERAPIA E A VIVÊNCIA CORPORAL                                       

DA DANÇA: DESCRIÇÃO COMPARATIVA 1

Graciana Sulino Assunção 2
Marisete Malaguth 3

Resumo: Tendo vivenciado, por meio do exercício simultâneo da Dança e da prática clínica 
da Gestalt-terapia, que os conceitos teóricos dessa abordagem podem elucidar ou produzir 
entendimento sobre atividades humanas além do consultório, a autora desta descrição comparativa 
se propôs enunciar aqui semelhanças conceituais entre estas duas práticas: a dança e a terapia. 
Inicialmente, foi discorrido sobre o tripé filosófico que fundamenta a prática da abordagem 
gestáltica: o Humanismo, o Existencialismo heideggeriano e a Fenomenologia de Husserl. Os 
dois primeiros, como visão de homem e o terceiro, como orientação da postura metodológica 
da abordagem. A ênfase foi dada, contudo, ao Existencialismo Dialógico de Buber, aplicado 
a Gestalt-terapia, como modelo relacional no qual se inspirou os atendimentos da estagiária 
sob orientação da sua supervisora. Durante o trajeto da feitura desse ensaio foi-se buscando 
uma forma de descrever o relacionamento percebido entre a experiência da terapia gestáltica 
dialógica e aspectos da vivência corporal da dança. Ao finalizar este estudo reflexivo, pôde-se 
identificar algumas semelhanças de sentidos na vivência de ambas as atividades e já assinaladas 
na parte introdutória deste trabalho. E pôde-se concluir que, assim como a psicoterapia, a arte 
se confunde com a vida.

Palavras-chave: Gestalt-terapia, relação dialógica, semelhança, dança.

As semelhanças entre a prática clínica da Gestalt-terapia e a vivência corporal 
da Dança não têm sido objeto de reflexões na abordagem gestáltica, segundo inves-
tigações feitas por esta autora. Ao mesmo tempo, estas semelhanças têm sido por ela 
vivenciadas enquanto estagiária do curso de Psicologia e bailarina de Dança Contem-
porânea. Neste sentido, pretende-se desenvolver uma descrição comparativa com o 
objetivo de colaborar com reflexões a respeito destas semelhanças, com base no vivi-
do da autora estagiária-bailarina. 

1 Artigo adaptado para o XII Encontro Goiano da Abordagem Gestáltica e I Encontro de Fenomenologia 
do Centro-Oeste com base em um trabalho de conclusão do curso de Psicologia na Universidade Católi-
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Tendo em vista o tema em questão, faz-se necessário desenvolver, inicialmente, 
um breve percurso sobre o tripé filosófico da abordagem gestáltica, objeto deste tra-
balho comparativo, a saber, o Humanismo e o Existencialismo como visão de homem 
e de mundo, suporte filosófico da abordagem, e a Fenomenologia orientadora da pos-
tura metodológica adotada em grande parte no seu exercício. A seguir, discorrer-se-á 
acerca da natureza do relacionamento terapeuta-cliente praticado na Gestalt-terapia e 
inspirado pelo Existencialismo Dialógico de Martin Buber. Nesta descrição de expe-
riência de aproximação entre as duas práticas, serão focalizados três dos aspectos fun-
damentais da Teoria Dialógica aplicada a Gestalt-terapia: a questão do entre, a questão 
da técnica (ou do Isso) e os elementos do inter-humano (mais especificamente dois de-
les, a presença e a confirmação) que ficaram mais evidentes na experiência da autora. 
Simultaneamente, serão levantados aspectos da vivência dessa arte corporal, tentando 
relacioná-los com o tripé citado e as características da relação dialógica sob inspiração 
buberiana. Com relação à conceituação da dança, será abordada conforme três estudio-
sos da mesma: Caminada (2001), Santos (2002) e Vianna (1990).

Abordando sucintamente o tripé filosófico, em primeiro lugar tem-se o Huma-
nismo, que de acordo com Holanda (1998), é uma idéia focada no humano, isto é, que 
toma o homem por objetivo, atribuindo-lhe um sentido. É um esforço contínuo pela 
compreensão dele em sua totalidade. É uma atitude de valorização do fenômeno hu-
mano. Esta corrente de pensamento possui uma visão positiva e otimista do homem, 
acreditando que este é um ser carregado de potencial e de possibilidades. 

A Dança, segundo Caminada (2001), é uma forma de expressão artística enten-
dida como a interpretação ou cópia de movimentos e ritmos inerentes ao homem. Por-
tanto, assim como no Humanismo, na arte da dança, o ser humano é também tomado 
como foco, pois ela é a expressão deste ser, que nela SE EXPRESSA como totalidade, 
no aqui e agora da própria expressão. Acredita o autor, semelhante ao pensamento hu-
manista, que todo ser humano possui enorme potencial artístico e inúmeras possibili-
dades de movimentos que podem ser transformados em dança.

Tanto para os humanistas quanto para o existencialismo de Heidegger, o homem 
possui responsabilidade e possibilidade de dar forma à sua própria existência, do mes-
mo modo que um bailarino dá forma à coreografia a ser dançada, “a partir de sua indi-
vidualidade, num rico processo criativo” (Vianna, 1990, p. 104, grifos nossos). Pode-se 
ver aí que, embora lançado em contingências sociais e culturais comuns, o homem dá 
singularidade a seu modo-de-ser, assim como na dança, a coreografia na qual o dança-
rino é lançado a priori, não consegue furtar-se à forma de sua interpretação singular. 
Cabe aqui retomar a assertiva de Burow e Scherpp (1985) de que “o homem não pode 
ser medido em categorias materiais, pois ele é a sua própria medida. O ser humano não 
possui, como os objetos, características definidas, ele é que se faz” (pp. 41-42). 

É oportuno também acrescentar o Existencialismo que visto por Sartre (1943, 
citado por Erthal, 1991) afirma que a existência humana é entendida como preceden-
do à essência. O homem existe, descobre-se, surge no mundo e, concomitantemente, 
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vai se definindo, ou seja, sua essência resulta daquilo que faz de si mesmo na relação 
com o mundo. No mundo do bailarino, que é parte desse mundo do homem, a essência 
do espetáculo homem-dança é resultado da coreografia que o artista vai construindo a 
partir do seu ser singular em relação com a realidade normativa do mundo cenográfi-
co que o cerca (Vianna, 1990). 

A definição de Sartre implica que a existência do homem é feita por meio de 
suas escolhas. Convém notar que a máxima sartreana “o homem está condenado a ser 
livre” implica que ele não pode fugir das escolhas e da responsabilidade pelas conse-
qüências intrínsecas às mesmas. Este princípio de liberdade absoluta hoje é tema po-
lemizado entre os estudiosos de ciências humanas e sociais, dado a reflexão a respeito 
de circunstâncias sobre as quais não temos poder. Contudo, ele aponta para o processo 
dialético entre as contingências limitadoras e as próprias opções oferecidas por essas 
contingências da vida, acentuando especialmente a capacidade de criar e modificar as 
próprias circunstâncias limitadoras, condição que nos caracteriza como ser-no-mundo. 
Na esfera da dança, o bailarino possui liberdade de criar movimentações, com consci-
ência que sua arte poderá suscitar, conseqüentemente, diferentes repercussões em cada 
espectador. O artista precisa entender, dialeticamente, que sua ação criativa somente 
será bem sucedida se mantiver um respeito, uma disciplina, e um ajustamento criativo 
às exigências da dança criada.

Outro aspecto semelhante refere-se ao fato de que a existência humana só pode 
ser compreendida em relação, pois para que o humano exista como humano, é neces-
sário que exista também outro ser com quem ele possa se relacionar. Na visão de Hei-
degger (1949, citado por Penha, 1982) o humano é um ser particular, o ser-aí, deno-
minado Dasein, que se relaciona com outros, existindo numa modalidade de ser-com-
-os-outros. Este ser está inserido em uma realidade, em um mundo, configurando uma 
estrutura homem-mundo que se constituem reciprocamente e, portanto, é também um 
ser-no-mundo.

O acordo deste pensamento da relação constitutiva homem-mundo com a dan-
ça pode ser visto em Vianna (1990) quando este afirma:

É fundamental considerar a relação mundo-eu, verdadeira origem e motor do 
movimento e da própria dança, pois da dinâmica desse relacionamento é que 
emerge a singularidade que faz de cada pessoa um ser único e diferenciado. A 
descoberta do eu interno, de um ser único, individual e criativo, é indispensável 
ao exercício da dança, se quisermos que ela se torne uma forma de expressão 
da comunidade humana. (p. 101, grifos nossos)

É a Fenomenologia, por seu turno, que provê um recurso metodológico à práti-
ca clínica da Gestalt-terapia, pelo qual se pretende apreender a singularidade da rela-
ção homem-mundo. A Fenomenologia, com a doutrina da intencionalidade, prescreve 
uma postura necessária de respeito ao vivido, assumida pela psicoterapia gestáltica. 
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Para concretizar tal preceito, os estudiosos da Teoria da Gestalt sugerem a troca 
da expressão por quê pelo questionamento o quê e como, propondo assim descrever e 
não explicar os fenômenos que surgem à consciência. O método fenomenológico uti-
liza a epoché ou redução como um meio de fazer aparecer o mundo. Epoché significa 
pôr entre parênteses todos os condicionamentos sócio-histórico-culturais a que foram 
submetidos os objetos. Colocar entre parênteses não significa negar o que se conhe-
ce a respeito do objeto, mas simplesmente manter em suspensão para que este tenha 
uma chance de mostrar suas diferentes perspectivas (Malaguth, 2004). O que também 
precisa ser colocado entre parênteses, são os julgamentos pessoais do investigador 
fenomenológico. Do mesmo modo, na Dança é preciso colocar em suspensão alguns 
aspectos técnicos e coreográficos, entre outros, dos quais se tem conhecimento acerca 
dessa arte, para que um novo espetáculo possa ser criado.

Malaguth (2004) referindo-se ainda à epoché expressa-se da seguinte forma:

É uma atitude de sábia humildade epistêmica e de respeito pelo mistério do 
mundo, estando o fenomenólogo cônscio de que os seres da natureza física ou 
espiritual (expressões do espírito humano) nunca poderão ser esgotados por ne-
nhuma abordagem específica, mas sempre poderão revelar um novo aspecto, 
se contatados por uma consciência atentiva, ou seja, livre de a prioris. (p. 162)

Esta atitude de sábia humildade e de respeito também deve estar presente 
diante do mistério que é o potencial do corpo humano, pois conforme Vianna (1990) 
“apesar de todo conhecimento acumulado a seu respeito, o corpo humano ainda não 
foi completamente explorado e talvez nunca cheguemos a conclusões definitivas so-
bre suas potencialidades” (p. 105). Portanto, o mundo da arte equipara-se ao princí-
pio fenomenológico do inacabamento do conhecimento do objeto, afirmando que as 
possibilidades do corpo também não poderão ser esgotadas por nenhuma modalida-
de de dança específica.

Para dar continuidade a esta vivência comparativa, além do tripé filosófico des-
crito, outros elementos que norteiam a prática clínica do gestalt-terapeuta devem ser 
elucidados. Estes elementos referem-se à natureza da relação terapeuta-cliente adota-
da pela Gestalt-terapia, cujo modelo é o Existencialismo Dialógico de Martin Buber.

Centrada no encontro terapeuta-cliente, a relação dialógica fundamenta-se fi-
losoficamente no enunciado de Buber para quem “toda vida atual é encontro” (Bu-
ber, 2003, p. 13). Esta filosofia do diálogo considera que a relação é o fundamento da 
existência humana. Conforme este pensador, há duas formas que a existência humana 
pode tomar: EU-TU e EU-ISSO; e, conseqüentemente duas formas também do EU do 
homem, já que “o EU da palavra-princípio EU-TU é diferente do EU da palavra-prin-
cípio EU-ISSO” (Buber, 2003, p. 3).

A primeira dessas formas de existir, o EU-TU, é aquela na qual a relação existe 
por si mesma, diretamente, sem nenhum intermediário, na qual o centro do interesse 
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de cada um dos parceiros é o outro enquanto pessoa, logo como um ser na sua totali-
dade... Enquanto a segunda forma, o EU-ISSO, (normalmente chamada de “relacio-
namento” em contraste com a denominação de “relação” EU-TU) trata de um contato 
inter-humano no qual existe necessariamente um objeto intermediário, ou seja, o con-
tato não acontece pelo outro em si mesmo, mas visa algum objetivo, existe um motivo, 
um interesse que provoca o relacionamento... Diferentemente do encontro EU-TU, o 
relacionamento EU-ISSO não é direto e imediato, mas indireto e mediado pelo objeto 
(ou pelo propósito) que o motivou. 

Ambas as formas de se relacionar são autênticas e legítimas, eticamente corre-
tas, e o homem precisa transitar numa e noutra durante a sua existência. Não se pode 
viver sem o ISSO, pois ele nos garante a sobrevivência em todos os aspectos: físico, 
material, intelectual, social. É nesse modo que conseguimos satisfazer nossos objeti-
vos e atender a nossas necessidades cotidianas. Contudo, esse modo não é suficiente 
para nos desenvolvermos como pessoas, para nos realizarmos como entes cujo ser é 
de natureza humana. A relação EU-TU é o momento que expressa e simultaneamen-
te produz a essência de nossa humanidade. Daí o enunciado categórico de Buber: “o 
homem não pode viver sem o ISSO, mas aquele que vive somente com o ISSO não é 
homem” (Buber, 2003, p. 39).

No modelo dialógico da Gestalt-terapia afirma-se que o dialógico acontece 
na esfera do entre. Com relação ao significado do encontro, Buber (1965, citado por 
Hycner, 1995) enuncia que “não será encontrado em qualquer um dos dois parcei-
ros, nem nos dois juntos, mas somente no diálogo entre eles, no entre que é vivido 
por ambos” (p. 23). A realidade deste entre é maior que cada um dos indivíduos en-
volvidos e também é maior que a soma total deles. Para a psicoterapia dialógica, a 
verdadeira cura emerge deste entre, no encontro verdadeiro e legítimo de dois seres 
únicos (Hycner, 1995). 

Este termo refere-se, pois, justamente ao principio fundamental do diálogo, 
aquele que prescreve o encontro inter-humano como constituinte do Eu e do Outro. No 
entre dá-se o Eu-Tu e o Eu-Isso, dependendo da atitude ou da postura do homem nes-
se encontro. Observe-se que não se está afirmando que no entre do diálogo acontece o 
EU-TU ou o EU-ISSO, mas o EU-TU e o EU-ISSO. Pode-se ilustrar essa idéia com a 
afirmativa de Hycner (1997) sobre estas posturas “o viver saudável requer uma alter-
nância rítmica entre as duas” (p. 32). No âmbito da Dança, o bailarino precisa manter 
um relacionamento objetivo com as técnicas, o interesse disciplinado em aprender as 
formas e os passos sucessivos dos movimentos que configuram uma coreografia, uma 
atitude de experimentar a música e seus próprios limites e potenciais de atender às suas 
exigências. Chega, porém, inadvertida e subitamente, um momento no qual a Dança 
não é mais um meio de eu me apresentar ou apresentar meu potencial artístico, cênico 
ou criador, mas é meu TU, aquela com a qual me defronto face a face, mantendo um 
encontro apaixonado que basta a si mesmo, independente de qualquer visada de espe-
táculo. E, paradoxalmente, o espetáculo genuíno surge!
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Conforme descreve o próprio Buber (2003):

Eis a eterna origem da arte: uma forma defronta-se com o homem e anseia tor-
nar-se uma obra por meio dele. Ela não é um produto de seu espírito, mas uma 
aparição que se lhe apresenta exigindo dele um poder eficaz. Trata-se de um 
ato essencial do homem: se ele a realiza, proferindo de todo o seu ser a pala-
vra-princípio EU-TU à forma que lhe aparece, aí então brota a força eficaz e a 
obra surge. (p. 11)

Este é um momento distinto daquele no qual o bailarino baila uma coreogra-
fia dirigida para um “propósito” (como ganhar uma premiação, por exemplo), o que 
se caracteriza, deve-se lembrar, como perfeitamente legítimo, um aspecto por muitas 
vezes necessário.

No universo da arte, a Dança também emerge do entre; na verdade, ela pode 
emergir de vários entres sucessivos e diversos: entre o bailarino e a música, entre o 
bailarino e o coreógrafo, entre o bailarino e sua platéia, entre o conjunto dessas re-
lações. A Dança não se desenvolve apenas das notas musicais e nem somente nos 
passos desempenhados pelo bailarino, mas sim na intersecção desses elementos, no 
entre que acontece no encontro bailarino/música/coreografia/público; na execução 
de cada passo acompanhando e acompanhado pela música, pela coreografia, pelo 
olhar da platéia. A Dança não está nem nos olhos que a vêem, nem na coreografia 
que o bailarino executa, nem na música que lhe dá ritmo e compasso, e sim no en-
tre: na dimensão do que não é meramente visto, mas sentido. Como poeticamente 
cita Hycner (1997) na “dimensão do invisível e do impalpável” (p. 29) que consti-
tui essa totalidade.

Dentre os aspectos mais específicos, nos quais se pretende apoiar a descri-
ção dessa vivência comparativa, estão a técnica e dois elementos do dialógico, a 
presença e a confirmação, que ocorrem no “reino indescritível do entre” (Hycner, 
1995, p. 26).

As técnicas, tanto na prática clínica gestáltica quanto na vivência corporal da 
dança, são muito eficazes quando surgem e precisam surgir do contexto da relação. 
Para Vianna (1990) “a técnica eficaz é aquela que permite criar ou revelar a identida-
de entre a dança e o dançarino, entre quem dança e o que está sendo dançado” (p. 
102, grifos nossos). 

Com referência às técnicas que surgem do entre na Dança, Santos (2002) relata:

Essa é uma técnica que faz jus ao seu tempo, posto que nos pede para olhar à 
nossa volta, perceber e pesquisar o mundo e as nossas diferenças e aceitá-las, 
dançá-las, incrementá-las e enriquecê-las, sem necessariamente destruí-las, mas 
sim as transformando. O resultado disso é arte e essa é uma aula de que o mun-
do inteiro está precisando. (p. 113)
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Hycner (1997) observa que é difícil ensinar a arte de responder ao entre. Para 
este autor, o terapeuta está em uma situação muito semelhante à de um bom músico de 
Jazz em um momento de improvisação, quando o treinamento técnico se torna apenas 
um pano de fundo a partir do qual o artista improvisa sua música. Usando uma ima-
gem análoga à de Hycner (1997), esta situação é também semelhante à de um bailarino 
improvisando uma coreografia. A técnica, aqui definida como as aulas, os nomes dos 
passos, as seqüências e a organização física, fica também de pano de fundo, dando base 
e sustentação para a improvisação. Da mesma forma, o terapeuta dialógico vai impro-
visando, respondendo à singularidade de cada momento do seu cliente, tendo toda uma 
bagagem teórica, filosófica e vivencial como cenário. Conforme Buber (1965, citado 
por Hycner, 1997) “o verdadeiro mestre responde à singularidade” (p. 47).

Para conseguir responder a esta singularidade, o terapeuta dialógico necessita 
estar presente. Estar presente é ser autêntico e genuíno, deixando-se tocar e mobili-
zar pelo que acontece entre os dois. Estar presente significa, pois, trazer para a re-
lação a plenitude de nós mesmos. Buber (1965, citado por Hycner, 1997, p. 39) de-
fine presença como um “voltar-se para o outro”. Este “voltar-se para” é ver o outro 
na sua alteridade única... E apresentar-se igualmente com sua singularidade única. A 
presença é uma postura existencial difícil de definir, mas sua ausência é facilmente 
notada (Hycner, 1997).

Com relação à presença nestas duas práticas, tem-se que, para o terapeuta, ser 
sensível ou afetado pelo outro, envolvido e genuíno é estar presente ao que se mos-
tra, deixando-se tocar pela expressão de seu cliente, verbal e corporal, percebendo-o 
no seu movimento existencial, ora ritmado, ora sem ritmo, ora desorganizado, ora em 
equilíbrio, ora apático, ora empolgado, enquanto se dá conta de si mesmo no exercício 
desse fazer terapêutico, que acontece, não pela potência da sua ação, mas pela potência 
do entre que determina a configuração final desse fazer. Essa presença, esse caminhar 
junto, levará o cliente à coragem de perfazer e refazer seu trajeto, e o terapeuta à des-
coberta do inesperado. Do mesmo modo, um bailarino só estará presente se envolvido 
de forma genuína com sua arte, dando-se conta dos diversos momentos do seu fazer 
e das exigências que tanto a estrutura da Dança como sua própria ação vão criando e 
deixando submeter sua própria individualidade à configuração que se impõe nesse en-
tre os dois, ele e a dança.

Outro elemento da essência da relação dialógica em psicoterapia está a ques-
tão da confirmação. O ser humano tem a necessidade de ser confirmado para se sentir 
visto, se sentir existindo e valorizado como pessoa. “Existimos enquanto pessoas que 
necessitam ser confirmadas em sua singularidade por pessoas que são essencialmen-
te outras singularidades” (Friedman, 1985, p. 1). É o tão esperado Sim, que capacita 
o homem a ser o seu próprio ser, a centrar-se na sua própria existência (Buber, 1965, 
citado por Hycner, 1995, p. 60).

Na esfera artística da Dança, o bailarino também necessita de confirmação. É 
o Sim do público, expresso pelos aplausos e pelas diversas reações dos espectadores, 
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que faz com que o intérprete se autentifique como artista e sinta a alegria da evidên-
cia de ser bailarino, de “falar” e “ser ouvido”, de “mostrar” e ”ser visto”, “de existir 
como” e “ser reconhecido”.

As bases filosóficas descritas e o modelo dialógico de relação terapeuta-cliente 
com os elementos constituintes desse modelo na prática clínica da Gestalt-terapia, 
precisam ser internalizados de tal forma pelo terapeuta, que os pressupostos deixem 
de ser “pressupostos” e começem a fazer parte de suas atitudes e vivência, passan-
do a constituir uma modificação do seu próprio ser. Assim como uma dança bailada 
por um artista flui ao som da música, sem que o bailarino perceba que está sendo 
guiado por uma filosofia e rigorosa metodologia de trabalho, que, agora, se torna ele 
mesmo. Terapeuta e bailarino podem realizar uma coreografia plena, cada um em 
seu palco, ambos dançando em dupla: terapeuta e cliente perfazendo um encontro 
genuíno que se considera a matriz da relação promotora da humanidade do homem; 
bailarino e dança perfazendo um diálogo coreografia/corpo numa criação que se 
pretende, segundo Vianna (1990) “que se torne uma forma de expressão da comu-
nidade humana” (p. 101). 

Considerando que os conceitos da Gestalt-terapia, fincados no seu tripé filo-
sófico e no modelo dialógico da relação inter-humana visam criar uma metodologia 
de acesso ao vivido do homem, e, inevitavelmente, à re-significação do mundo fe-
nomenal, de modo a atender tanto às necessidades da sua singularidade única como 
às exigências da sua condição humana comum, a estagiária vivenciou a extensa-
bilidade desses conceitos como possibilidade de entendimento de outras práticas 
construídas pelo homem. No caso específico, a Dança e seu diálogo expressivo da-
quilo que é próprio da corporalidade do artista, expressão simultânea daquilo que é 
próprio do espírito criador do corpo humano. Ambas, a arte e a prática terapêuti-
ca devem fazer referência e se confundirem com a vida, para serem manifestações 
legítimas desse ser concreto e não uma alienação dele. Exigem ambas “algo” que 
vai além do pensado e do programado, “algo” mais vivenciado do que teorizado, 
“algo” que se aproxima de um “talento” para lidar com o humano na terapia e para 
lidar com o corpo na dança.

Esta, porém, é uma descrição inicial das semelhanças percebidas entre a Prá-
tica Clínica da Gestalt-terapia e a Vivência Corporal da Dança. Inicial, na medida em 
que outras semelhanças poderão vir a serem vivenciadas e/ou descobertas, a partir de 
novos relatos experienciais ou, quem sabe até, de estudos comparativos. Inicial, devi-
do também à peculiaridade deste trabalho, ao ser realizado por uma autora que é, ao 
mesmo tempo, graduanda em Psicologia e bailarina, que tentou exercer em suas expe-
riências terapêuticas o arcabouço teórico da Gestalt-terapia e pôde senti-lo na vivência 
da Dança Contemporânea; e inicial, finalmente, como uma pequena semente que pode 
estar caindo sobre uma terra fértil.
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Semelhanças entre a prática clínica da gestalt-terapia e a vivência corporal da dança...
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