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RESUMO 
 

A partir da compreensão de que a dança é capaz de proporcionar 

inúmeros benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais, tivemos o interesse em 

realizar esta pesquisa, que teve como objetivo investigar os benefícios da 

Dançaterapia para um grupo especial, composto por hipertensos e/ou 

diabéticos de dois projetos de extensão da Faculdade de Educação Física da 

Universidade Federal de Goiás do Campus Jataí. Para iniciarmos essa 

investigação, tivemos que conhecer a Dançaterapia como método terapêutico; 

identificar os benefícios da Dançaterapia e verificar se a Dançaterapia interfere 

na qualidade de vida de hipertensos e/ou diabéticos. Compreendemos que as 

patologias como a hipertensão e o diabetes acometem cada vez mais a 

população mundial, devido as mudanças drásticas em seu estilo de vida e, que 

a partir disso, o homem moderno procura métodos terapêuticos agradáveis que 

possam ser capazes de interferir na sua qualidade de vida, sendo a 

Dançaterapia um desses métodos alternativos. Desenvolvemos uma pesquisa 

do tipo qualitativa-descritiva, na qual durante todo o período de construção foi 

feita a pesquisa bibliográfica a fim de termos um embasamento teórico 

necessário para a construção de nosso trabalho monográfico. Fizemos uma 

pesquisa exploratória no início de nossa pesquisa para sabermos se tínhamos 

sujeitos pertinentes para que pudessem contribuir e dar sentido á nossa 

pesquisa. Durante a coleta de dados, utilizamos como instrumento de pesquisa 

a entrevista semi-estruturada, a qual foi feita com doze sujeitos participantes 

assíduos dos dois projetos de extensão da Faculdade: Mexa-se e viva melhor e 

Viva em ação para o controle da hipertensão, e que fazem parte dos mesmos 

há mais de um ano, á fim de coletar dados necessários para que pudéssemos 

analisá-los. Por meio deste trabalho, verificamos que a Dançaterapia realmente 

se apresenta como um método terapêutico capaz de proporcionar inúmeros 

benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais, interferindo e contribuindo de 

forma positiva no bem-estar individual e social e conseqüente qualidade de 

vida de seus praticantes. 


