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Resumo 
 
Este artigo é resultado de um estudo das atividades de dança do ventre realizadas com um 

grupo de usuárias de um Centro de Atenção Psicossocial da cidade de João Pessoa, onde 

procuramos fortalecer o processo de reabilitação psicossocial dessas mulheres portadoras 

de transtornos mentais graves. Objetivamos, através desse trabalho, contribuir para o 

conhecimento da relevância da prática dessa arte durante o tratamento dessas mulheres, 

ressaltando seus benefícios para a saúde feminina. Acreditando então na força que a dança 

do ventre pode proporcionar e na possibilidade de transformar e de beneficiar essas 

mulheres, buscamos levar essa Dança milenar às portadoras de transtornos mentais. 

Atualmente lutamos por mais humanização, socialização e mais respeito à saúde mental. 

Sabendo como está funcionando a nova “política” dos CAPS, onde existe uma valorização 

à arte e uma construção de uma nova postura diante do portador de transtorno mental (com 

mais atenção, respeito e humanização) passamos a acreditar em possibilidades ainda 

maiores de obtermos resultados positivos. Surgiram novas formas de acolhida e 

acompanhamento caracterizada pela associação entre clínica e política. Nelas a ênfase na 

particularidade de cada caso, o trabalho multiprofissional, a escuta, o respeito ao louco e 

a invenção de novas estratégias de uso da atividade como valioso recurso no tratamento 

clínico e na  reabilitação psicossocial. (GUERRA, 2004) Portanto, acreditamos que a 

dança do ventre possa dar uma grande contribuição para melhorar a qualidade de vida 

dessas mulheres. As atuais condições de vida reprimem a criatividade e os preconceitos 

que ainda existem acerca da força do ventre e precisam ser substituídos pela compreensão 

dos seus recursos (PENNA,1993). A dança do ventre aliada à técnicas arteterapêuticas 

pode ser um recurso de grande significação para a saúde mental. O conjunto de atos que 

genericamente pode-se nomear por “fazer terapêutico” expressa a singularidade e 

identidade criativa de cada um. A descoberta gradual, de eventos psíquicos cujo 

significado antes era obscuro, amplia possibilidades de estruturação da personalidade, 

ativa potencialidades e contribui para a construção de modos mais harmônicos de 

comunicação, interação e “estar no mundo” (PHILIPINI, 2008).Para muitos usuários de 

centros de atenção psicossocial(CAPS), é justamente desse “estar no mundo” que eles mais 

sentem falta. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa onde foi 

utilizada uma entrevista realizada com seis praticantes da dança do ventre onde buscamos 

analisar o universo dos significados, valores e atitudes das ações das respondentes a partir 

de experiências vividas. (MINAYO, 2007). Esta atividade possui diferentes números de 



participantes, devido à rotatividade da instituição, ainda assim há algumas participantes 

fixas, com as quais foi realizada a pesquisa. A faixa etária das participantes varia de vinte a 

cinqüenta e três anos. Os resultados foram surpreendentes, eles apontam para uma (re) 

descoberta da força de seus ventres. As participantes relataram com alegria algo novo que 

estava acontecendo em suas vidas; sentiam-se mais bonitas, atraentes, mais seguras, fortes e 

confiantes. Aprenderam a não sofrer tanto com seus ciclos menstruais e estavam decididas 

a melhorar, a lutar em busca de sua saúde física e mental. Saboreavam as delícias do ser 

mulher. Apaixonaram-se por si e pela Dança. Concluímos que a dança do ventre mudou e 

continua mudando a vida de muitas mulheres do CAPS. Acreditamos que é uma iniciativa 

que tende a crescer e servir de exemplo para outras instituições que lidam com saúde 

mental. Sua estrutura básica aliando-se a técnicas arteterapêuticas, tende a ampliar os 

resultados e a enfatizar a importância da Dança nos projetos terapêuticos.  
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