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O estudo do movimento nos possibilita a descoberta de nossos "limites" e
de nossas possibilidades de auto conhecimento em relação ao contexto social no
qual estamos inseridos. Sabemos que a medida que a população mundial
aumenta, crescem também os problemas advindos da modernidade: solidão,
estresses, fadigas, complexos, fobias, síndromes de pânico, medos e diversas
doenças fisiológicas, psíquicas, motoras. E, com isso, menos a medicina pode
contribuir para resolver problemas que a cada dia surgem no cotidiano.

Para tal, o homem moderno vai em busca das mais diversas formas e
fórmulas para curar-se dos "males advindos da civilização". Ou busca a cura
através das milagrosas químicas oferecidas pela medicina, ou vai em busca
de métodos de ginástica, anti-ginástica, dança, anti-dança, meditações, métodos
de relaxamento, acupunturas, terapias de grupo, medicina chinesa, tai-chi, e as
mais variadas técnicas para a "reeducação" ou a "reconstrução" do corpo, da
mente e do espírito.

Desde as eras primitivas os primeiros documentos, inscrições rupestres nas
cavernas na Era Paleolítica, já traziam a dança como meio de comunicação com o
mundo, simbolizando caçadas, danças de representação dos elementos naturais,
entre outros. E através dos tempos o homem tornou-se o único animal que dança,
distinguindo-se do resto da fauna. Nos primórdios da humanidade a dança
desenvolveu papel de estrema importância no desenvolvimento psico - físico -
social do ser humano, desempenhando função de grande valor para o
relacionamento com os membros da mesma espécie.

Juntamente com o desenvolvimento humano, a dança também se
desenvolveu através dos tempos. A reeducação do movimento, principalmente
após a Primeira Grande Guerra, levou pesquisadores a buscarem cada vez mais
a melhoria das condições de vida do homem, devido ao grande número de
pessoas lesadas e deformadas em batalhas. Entre esses e muitos outros
pesquisadores, podemos citar Madame Bèziers e Madame Piret, Gaiarse
Feldenkrais, Godelie Denys-Struyf, Roger Perrin, Rudolf Laban. No Brasil, Ivaldo
Bertazzo e Klauss Viana. Na Argentina Maria Fux.

Uma das formas mais buscadas de consciência corporal na atualidade,
entre jovens e adultos, é a dança de salão, pois além de propiciar o
desenvolvimento da coordenação motora, a melhoria das relações interpessoais, o
crescimento e desenvolvimento da auto-confiança, a melhoria da postura, o
entretenimento, visa também uma melhoria da qualidade de vida.

Dizemos que todas as pessoas têm ritmo. Mas muitas esquecem de quanto
eram crianças e faziam tudo o que desejavam com o corpo e não existiam limites
para suas atitudes corporais e suas movimentações cotidianas. Podemos afirmar
que todos nós temos ritmo e que apenas devemos retirar de nossas mentes os
limites, pois, às vezes, nossas dificuldades estão em transpor obstáculos impostos
e gerados por nossas próprias mentes. Somos diretamente responsáveis por
muitas das coisas que deixamos de fazer, pois desistimos ao menor sinal de



dificuldade. A dança de salão é uma das inúmeras possibilidades em que o
indivíduo pode "re-aprender" a ter total controle sobre seu corpo.

Hoje existem inúmeras escolas de dança espalhadas pelas cidades.
Todas deveriam estar em busca de um único ideal: a pesquisa constante do
movimento e das influências que exercerão no desenvolvimento corporal das
pessoas que procuram essas mesmas escolas...
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