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MASSAGEM TÂNTRICA: UMA NOVA ABORDAGEM TERAPÊUTICA  

ARAUJO,Bianca Venzel¹; RUAS,Eduardo Augusto.² 

 

RESUMO 

O Tantra é a descoberta de um corpo orgástico sendo a bioeletricidade que se 
manifesta em todo corpo atuando sobre as emoções e equilíbrio do corpo. A 
Terapia Tântrica irá atuar desbloqueando as couraças musculares que 
desenvolvemos ao longo da vida. Um questionário será aplicado para pessoas 
que tem ansiedade, estresse, depressão ou sofreram algum tipo violência e 
abuso sexual. O que com o objetivo de trazer a Terapia Tântrica como um 
tratamento alternativo de doenças psicológicas e fisiológicas. 

Palavras-chaves: Terapia Tântrica, couraças musculares, doenças fisiológicas 
e psicológicas.  

 

ABSTRACT 

Tantra is the discovery of an orgasmic body being the bioelectricity that 
manifests itself in throughout the body acting on the emotions and the balance 
of the body. Tantric Therapy will act by unlocking the muscular armor we have 
developed throughout life. A questionnaire will be applied to people who have 
anxiety, stress, and depression or have suffered some kind of violence and 
sexuall abuse. What with the goal of bringing Tantric Therapy as an alternative 

treatment of psychological and physiological diseases. 

Keywords: Tantric Therapy, muscle harnesses, physiological and 
psychological diseases. 
 

INTRODUÇÃO 

O estresse pode acarretar doenças tanto fisiológicas quanto 
psicológicas, apresenta um risco para o equilíbrio normal do ser humano. Ao 
longo dos anos as respostas ás situações estressoras se diversificam entre os 
indivíduos, ocorrendo diversos tipos de manifestações psicopatológicas, 
acarretando assim sintomas de estresse, ansiedade e transtornos psiquiátricos 
definidos, trazendo como exemplo o Transtorno de Estresse Pós- Traumático. 
(MARGIS, 2003) 
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A ansiedade está diretamente associada ao estresse. Um indivíduo que 
está estressado decifra uma modificação no ambiente como perigo e ameaça o 
que acaba desencadeando a ansiedade, como uma reação psicofisiológica. 
(Silva e Spilberger, 2007) e (Pereira, 2008) 

Já depressão é um estado de tristeza contínua, que é uma reposta 
diante de sofrimentos ocasionais, angústia, sentimentos de derrota, perda, 
desapontamento, entre outras adversidades. Alguns sintomas da depressão 
são: apatia, alterações de humor, alterações cognitivas, distúrbios do sono, 
perda de apetite, falta de perspectivas ou prazer pela vida, irritabilidade, entre 
outros sintomas. Podendo ser classificada de várias formas: depressão pós-
parto, melancolia, depressão reativa, distimia, depressão psicótica, depressão 
integrante do transtorno bipolar e transtorno depressivo major. (MOREIRA et 
al., 2003).  
 

           O abuso sexual pode acontecer intrafamiliar, que envolve parentes que 
vivem ou não sob o mesmo teto. No ambiente familiar os principais alvos de 
violência são as crianças e mulheres. (Araújo, 2002). Fora do ambiente familiar 
as crianças podem ser envolvidas em exploração sexual e pornografia. 
(HABIGZANG et al, 2005).  O abuso ou abuso sexual é definido quando 
envolve sedução, poder e coação. Em crianças é praticado sem força física, 
não deixando vestígios, dificultando a comprovação de um abuso. Podendo 
acontecer de várias formas e níveis diferentes, incluindo toques, carícias, 
exploração sexual, pornografia, voyeurismo, exibicionismo, e também 
manipulação da mama, ânus, genitália, podendo acontecer com ou sem 
penetração, sendo compelido por ameaças, força física ou persuasão. 
(HABIGZANG et al, 2005 ; ARAÚJO, 2002 ; PFEIFFER & SALVAGNI 2005). 

As sequelas são irreversíveis, como manifestações de ansiedade, 
depressão, fobia, bipolaridade e comportamento suicida e autodestrutivo. 
Deixando marcas nos indivíduos, tanto na saúde física e mental, com 
consequências psicológicas, levando ao tratamento através da terapia. 
(PFEIFFER & SALVAGNI 2005).  

Entre as Terapias Naturais, Alternativas e complementares a massagem 
vem sendo reconhecida como recurso terapêutico mais eficaz na prevenção de 
doenças e alivio de dores, permitindo assim, na visão reichiana à flexibilidade 
das couraças, ou tensões crônicas no corpo.  A massagem terapêutica tem 
uma proposta de tornar o indivíduo consciente das suas tensões, do seu corpo, 
respiração, cargas emocionais, além de aumentar através da circulação 
sanguínea à nutrição dos tecidos, e os benefícios físicos e emocionais. 
(SOUZA E LUZ, 2009; SEUBERT E VERONESE, 2008) 
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Falarmos sobre massagem tântrica ou terapia Tântrica, não é uma tarefa 
fácil, visto que traz consigo uma concepção e um pré-julgamento relacionado á 
sexualidade, que ainda é um termo ofensivo e com pressuposições. Quando 
discutimos sobre à sexualidade, segundo Reich (1975) entramos em todos os 
campos científicos de pesquisa.  Deparamo-nos com questões no campo da 
fisiologia, biologia, psicologia e até mesmo sociologia. Além da influência de 
diversos fatores que podem fazer com que os indivíduos não desfrutem da 
sexualidade, como: psicológicos, culturais, sociais, biológicos, econômicos, 
políticos, éticos, históricos e religiosos.  

O Tantra é a busca pela verdade, não um caminho para libertação e 
salvação, mas sim que o homem se encontre. (Feuestein, 2006). Já Osho 
complementa que a verdade se encontra através da auto aceitação e o 
autoconhecimento que está dentro de cada ser. (Osho, 2008). Através do 
Tantra o indivíduo conhece e aceita o seu verdadeiro “eu”, sem barreiras para 
preconceito, sem medo, aceitando a sua essência e energia, aceitando ser 
quem realmente é. (Pinheiro, 2017) 

 

Objetivos 

O objetivo desse trabalho é suscitar a consciência acerca da Terapia 
Tântrica e romper paradigmas atrelados à sexualidade, com a finalidade de 
trazer a Terapia Tântrica como um tratamento alternativo para o alívio do 
estresse, ansiedade, depressão e traumas desenvolvidos por violência e abuso 
sexual, que são grandes causadores de doenças psicológicas e fisiológicas. 
Além de abranger a complexidade da fisiologia do corpo humano. 

 

METODOLOGIA 

O estudo trata-se de uma pesquisa descritiva com relato de série de 
casos de natureza qualitativa. Estudar características de um grupo e 
proporcionar uma nova visão do problema. O questionário será realizado no 
município de Londrina- PR, na Clínica do Terapeuta Complementar, no projeto 
de pesquisa Terapia Tântrica: uma nova abordagem Terapêutica, após a 
assinatura do Termo de Autorização Institucional pelo responsável Otávio 
Paiva. O presente estudo será realizado com os pacientes da clínica do 
terapeuta complementar. 

Incluindo os pacientes com os sintomas de estresse, ansiedade e 
depressão, e com indivíduos que passaram por violência e abusos sexuais. 
Entre a faixa etária de 18- 50 anos de idade. E excluindo pessoas que não 
respondam adequadamente o questionário, que se sintam desconfortáveis ao 
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longo do processo da entrevista ou que desistirem de participar da pesquisa no 
decorrer da mesma. 

A amostra será aplicada á quinze voluntários, subdivididos de acordo 
com a faixa etária e o gênero. Os voluntários serão informados sobre os 
objetivos da pesquisa e o caráter anônimo da mesma, sendo possibilitada a 
participação e/ou desistência do estudo.  

Os dados serão analisados por meio da análise de conteúdo, que 
constitui um conjunto de técnicas que dispõe de procedimentos sistemáticos 
com o intuito de descrever o conteúdo dos discursos, subsidiando o 
conhecimento das palavras e seus significados (BARDIN, 2008). 

O trabalho será desenvolvido de acordo com as normas de éticas 
estabelecidas na resolução (466/12) e só terá início após a aprovação do 
Comitê de Ética com Pesquisas com Seres Humanos da CETi- FAP e após 
conhecimento e consentimento do indivíduo estudado de acordo com o termo 
de consentimento livre e esclarecido (TCLE- APÊNDICE B). 

 

 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se encontrar melhoras físicas e mentais nos pacientes que 
passaram pela sessão terapêutica, com diversas origens de problemas, seja de 
natureza física, traumática ou psicológica. Encontrando também pontos 
positivos e negativos da Terapia Tântrica.  

 

CONCLUSÃO 

O desenvolvimento da presente pesquisa possibilitará uma análise de 
como a Terapia Tântrica pode melhorar os indivíduos que passam por traumas 
desenvolvidos ao longo da vida. Além disso, o questionário aplicado pode 
permitir que a pesquisa de campo obtenha mais dados sobre o desbloqueio de 
couraças musculares, contribuindo assim para o desenvolvimento do ser 
humano e trazendo benefícios físicos e emocionais.  
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