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Um conto  
 

“Era uma vez, há muitas e muitas vidas atrás, uma menina morena de olhos castanhos 

brilhantes e incrivelmente doces. Sonhava ser bailarina, mas não uma bailarina qualquer. 

Uma bailarina que ensinava aos outros a dança da fluidez. 

 

Fluidez na vida, com criatividade, sensualidade e com muito prazer de viver. Nem sempre 

era fácil, pois também ela mergulhava no seu caos interno, mas fazia-o com tal coragem 

e bravura que essa suposta vulnerabilidade, na realidade, era poder. Poder pessoal, para 

se apresentar ao mundo de coração cheio, cheio de alegrias, tristezas, amor, paixão, 

enfim, a essência de ser humano. Acima de tudo, com muito respeito pela liberdade de 

sentir e de agir no mundo. 

 

O seu nome nesta vida é Inês. A minha alma reconheceu a sua imediatamente, pois 

continua aquela menina morena de olhos castanhos brilhantes e incrivelmente doces. 

Quando a reencontrei nunca mais a larguei, pois os laços que nos unem são de amor e o 

amor verdadeiro ultrapassa o tempo e o espaço. 

 

Querida Inês, desejo que Deus te abençoe hoje e sempre e que os seres celestiais te 

acompanhem e te guardem.” 

 

 Marta Gonçalves, maio 2018 
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Resumo 
 

A presente monografia intitulada “Vida, Contos de fadas e Biodanza®” tem como 

propósito analisar a psique presente nos contos de fadas e interliga-la com a metodologia 

da Biodanza®, Sistema Rolando Toro. 

Através da análise da relação existente entre mito e contos de fadas, pretende-se explorar 

a importância deste na estruturação da identidade infantil. Assim, aborda-se a 

modalidade literária (conto de fadas) como aprendizagem na vida adulta, assente na obra 

“A Princesa que Acreditava em Contos de Fadas” da autora Marcia G. Powers.  

Posto isto, é feita uma abordagem ao Sistema Rolando Toro, que nos possibilita a análise 

da interligação entre este tipo de literatura e a metodologia da Biodanza.  

Por último a monografia inclui uma reflexão de toda a experiência vivenciada enquanto 

aluna e facilitadora em supervisão de Biodanza®, finalizando com alguns considerandos 

sobre a importância desta metodologia para o desenvolvimento humano.  

 

Abstract 

 

This monograph entitled "Life, Fairy Tales and Biodanza®" aims to analyze the psycho in 

fairy tales and interconnects it with the methodology of Biodanza®, Rolando Toro 

System. 

Through the analysis of the relationship between myth and fairy tales, we intend to 

explore the importance of this in the structuring of children's identity. Thus, the literary 

modality (fairy tale) is approached as learning in adult life, based on the work "The 

Princess Who Believed in Fairy Tales" by the author Marcia G. Powers. 

With this, an approach is made to the Rolando Toro System, which enables us to analyze 

the interconnection between this type of literature and the Biodanza methodology. 

Finally the monograph includes a reflection of all the experience lived as a student and 

facilitator in supervision of Biodanza®, concluding with some recitals on the importance 

of this methodology for human development. 
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Introdução 

 

Depois de um momento de profunda introspeção, olhei para o livro que estava pousado 

em cima duma mesa, mesmo à minha frente: “A princesa que Acreditava em Contos de 

Fadas” era o seu título. Algo em mim vibrou, foi como se de um reconhecimento se 

tratasse. Peguei nele folheei-o e perguntei se podia levá-lo emprestado.  

Devorei-o como se não houvesse amanhã. No dia seguinte fui comprar um livro para 

mim, pois sabia que aquele livro me acompanharia por muitos momentos. 

 

Ao refletir sobre o que gostava de desenvolver na minha monografia, naveguei por 

muitos temas, mas sabia que teria de ser algo que vibrasse dentro de mim, algo que, 

assim como a Biodanza®, fizesse o meu peito disparar de conexão com a minha alma. 

 

E porque não juntar aquelas duas paixões que mais me fizeram vibrar nos últimos anos? 

A proposta foi lançada e deu origem a esta monografia, onde explorei os contos de 

fadas, a Biodanza® como um caminho de integração da identidade, abordei a relação 

entre a Biodanza® e o mito e culminando com uma reflexão sobre a relação entre as 

etapas do livro “A Princesa que Acreditava em Contos de Fadas” com a metodologia da 

Biodanza® assente no seu modelo teórico.  
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Capítulo Um: Os Contos de fadas  

Neste capítulo procura-se abordar conteúdos relativos aos contos de fadas, que envolvem 

a sua origem, a sua definição, a sua importância na reestruturação infantil e como fonte de 

autoconhecimento na vida adulta. 

 

1. A origem 

 

Os contos de fadas fazem parte de uma modalidade literária que tem origem celta, cujos 

vestígios mais remotos provêm de séculos antes de Cristo e, a partir da Idade Média, 

afirma Nelly Novaes Coelho (2003). Essas primeiras histórias eram conhecidas como mitos 

que eram, na verdade, expressões narrativas de conflitos entre o homem e a natureza. 

Eram mitos difundidos por inúmeros povos, como os hindus, os persas, os gregos, celtas e 

os judeus. 

São histórias escritas que tens origem no folclore oral e com um autor identificável. As 

histórias são curtas e contam as aventuras de um ser humano comum, num meio mágico 

de fantasia, com criaturas fantásticas, como anões, dragões, elfos, fadas, gigantes, gnomos, 

goblins, grifos, sereias, animais falantes, trolls, unicórnios ou bruxas. Retratam a história de 

heróis e heroínas em narrativas ligadas ao sobrenatural e visavam almejar a realização 

interior do ser humano. 

  

O nome "conto de fada" foi concebido pela primeira vez por Marie-Catherine d'Aulnoy, no 

final do século XVII. 

Mas foi Charles Perrault o criador da literatura Infantil como gênero literário. Ele 

reescreveu oito histórias que hoje são muito conhecidas: A Bela Adormecida, Capuchinho 

Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela ou A Gata Borralheira, 

Henrique do Topete e O Pequeno Polegar. Porém, esta literatura só seria amplamente 

difundida posteriormente, no século XVIII, a partir das pesquisas e obras linguísticas 

realizadas na Alemanha pelos Irmãos Grimm (Jacob e Wilhelm). 

Os irmãos Grimm começaram a reescrever os contos, porém eles tinham uma visão mais 

voltada para a fé cristã e para os valores morais. Os seus contos foram mais adaptados do 
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que os de Perrault, que já não tinha essa visão. Nas suas origens os contos continham 

conteúdos sobre adultério, canibalismo e/ou incesto. Esses contos narravam o destino dos 

homens, eles eram contados por relatores que herdavam essa função dos seus 

antepassados, sendo uma tradição do seu povo.  

Na sequência, o dinamarquês Hans Christian Andersen, adotando o mesmo estilo dos 

Irmãos Grimm, introduziu um novo elemento; gostava de mostrar às crianças que para 

alcançar os objetivos, era preciso passar por provações, por caminhos difíceis para então 

poder chegar ao céu. Seus contos muitas vezes tinham finais não felizes.  

 

Os estudiosos do século passado, olhavam para o conto de fadas como uma projeção do 

homem no mundo, nos astros ou nos grandes fenómenos naturais. Muitos dos contos de 

fadas atuais evoluíram de histórias seculares, que apareceram com variações, em diversas 

culturas ao redor do mundo. 

 

Então, os contos de fadas nasceram para dar lições de moral aterrorizando as crianças e 

também para entreter os adultos, mas com o decorrer dos tempos eles foram tornando-se 

mais leves, pois na sua origem eram histórias profundamente maléficas e perversas. Claro 

está que todos estes contos foram criados ao longo dos tempos por pessoas, culturas e 

povos diversos.  

 

 

2. O mito 

 

Mito, do grego mýthos, significa narrativa, falar de algo, contar algo. É uma narrativa 

tradicional cujo objetivo é explicar a origem e a existência das coisas.  

Esse foi o recurso utilizado durante anos para explicar tudo o que existe no Universo. Desta 

forma, foram criados mitos para explicar a origem dos homens, dos sentimentos, dos 

fenômenos naturais, entre outros. 

O mito era considerado uma história sagrada, narrada pelo rapsodo - que supostamente 

era a pessoa escolhida pelos deuses para transmitir oralmente as narrativas. 
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O fato de o narrador advir de uma escolha divina atribuía ao mito o caráter de 

incontestabilidade, pois os deuses eram inquestionáveis. 

Importa referir que, além de explicar as origens, a mitologia - o conjunto dessas histórias 

fantásticas - desempenhavam um papel moral (Toda Matéria, 2018) 

 

Todos os géneros literários desde o conto, a história, a poesia, o teatro e a filosofia, têm 

uma ligação direta com os mitos. O mito é um tipo de narrativa cujo modelo foi 

apresentado pelas histórias dos deuses da Grécia antiga, mas nem todos os mitos são 

histórias de deuses. Alguns são histórias de heróis, de antepassados e de animais, mas 

todos muito diferentes dos contos, das lendas, das narrativas históricas e das fábulas. 

“Embora existam variações entre as diversas culturas e a distinção entre conto, mito, 

fábula, lenda, nem sempre seja muito clara, é possível estabelecer categorias mais ou 

menos universais, na medida em que correspondem a forças mentais idênticas em todos os 

povos.” Afirma Emília Traça no seu livro, O fio da memória, do conto popular ao conto para 

crianças, 1992. 

 

O mito é a narrativa de algo, das origens do universo, onde tudo começou. Fala de algo que 

acontece no início. Necessidade humana ter um início. O ser humano olhou para o céu e 

quer saber o que existe para além daquilo.  

 

 

3. Relação existente entre o Mito e o Conto de Fadas 

 

Mitos e contos de fadas falam a linguagem da alma e expressam conteúdos do 

inconsciente coletivo. No entanto, existem divergências entre eles. 
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Estas divergências relacionam-se com o facto de que o conto se transformou num mito 

dessacralizado, isto é, o herói ou a heroína não agem em nome da ira dos deuses e nem se 

estão num mundo governado por estes.  

 

No entanto existem mais diferenças. Os mitos retratam uma história completamente única, 

não havendo a possibilidade de acontecer a alguém diferente, num lugar diferente ou 

numa situação diferente; o seu cariz exageradamente maléfico ou bondoso torna 

inconcebível que os acontecimentos possam acontecer ao comum dos mortais. 

 

Em contrapartida nos contos de fadas, de acordo com as palavras de Emília Traça no seu 

livro, O Fio da Memória, do Conto Popular ao Conto para Crianças (1992), “Embora os 

acontecimentos narrados sejam geralmente inabituais e altamente improváveis, são 

apresentados sempre como qualquer coisa de perfeitamente vulgar que poderia acontecer 

a qualquer um ao passar numa floresta. Nos contos de fadas os acontecimentos mais fora 

do comum são contados como factos banais, suscetíveis de se produzir no dia-a-dia.”  

Mircea Eliade (1977) levanta algumas questões acerca deste assunto; o contraste entre o 

pessimismo dos mitos e o otimismo dos contos, pois nos contos geralmente o desfecho é 

feliz, ao passo que na narrativa mítica o herói, na maioria das vezes, tem um fim trágico. 

As conclusões entre mitos e contos de fadas são igualmente diferentes: os mitos acabam 

sempre de uma forma trágica, enquanto que, em contrapartida, os contos de fadas acabam 

sempre de uma forma feliz e do lado do bem. O mito tem uma conotação pessimista 

enquanto o conto de fadas tem a visão otimista da história, por muito apavorantes que 

tenham sidos os acontecimentos no decorrer dessa mesma historia.  

Uma imagem poética dessa diferença é nos dada por Marie Louise Von Franz na sua obra - 

A Interpretação dos contos de fada: “Para mim os contos de fadas são como o mar, e as 

sagas e os mitos são como ondas desse mar; um conto surge como um mito, e depois 

afunda novamente para ser um conto de fadas. Aqui novamente chegamos à mesma 
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conclusão: os contos de fadas espelham a estrutura mais simples, mas também a mais 

básica — o esqueleto — da psique.” 

 

4. O que são contos de fadas 

 

Contos de fadas são narrativas muito antigas que, logo no começo, eram narrados pelas 

mulheres mais velhas, anciãs, e caracterizavam-se por uma simbologia especial na 

educação das crianças. Nos seus primórdios, apesar de serem símbolo de educação, não se 

destinavam às crianças, pois as suas histórias continham conteúdos sobre adultério, 

canibalismo e/ou incesto. 

 

“Pierre Saintyves e Vladmir Propp viram no conto a sobrevivência de antigos rituais. W. 

Wundt e Andrew Lang encontram no conto a sobrevivência de antigas crenças”, afirma 

Emília Traça no seu livro, O fio da memória, do conto popular ao conto para crianças, 1992. 

 

O vocábulo fada tem origem no termo latino fatum, cujo significado original é destino. Ela  

representa a possível realização de um sonho, objetivo ou de ideais. Tradicionalmente, às 

fadas costuma-se atribuir qualidades positivas e dons sobrenaturais, capazes de interferir 

na vida dos homens e ajudá-los em situações extremas. Quando esses seres apresentam   

características negativas, passam a ser chamadas de bruxas. 

 

Alguns estudiosos apresentam os contos de fadas do ponto de vista da sua forma, da 

temática, da história do contexto social, mental e espiritual. Outros estudiosos vão um 

pouco mais além pois consideram que seria ficar muito à superfícies das coisas, uma vez 

que os contos de fadas são verdadeiras pérolas de um significado mais profundo, exigindo 

diferentes interpretações a outros níveis.  
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Os contos de fadas têm como núcleo central uma problemática existencial expressa através 

de provas e obstáculos que precisam ser vencidos, num verdadeiro ritual de iniciação, para 

que o herói ou heroína alcance sua realização existencial pessoal. 

 

Os contos atuais demonstram uma preocupação com o impacto que podem produzir nas 

crianças e na influência que suas histórias podem causar nas suas vidas. Por isso, temáticas 

consideradas violentas e pouco lúdicas foram completamente abolidas, embora ainda 

sejam percetíveis resquícios de um universo um pouco assustador nos principais contos de 

fadas. Hoje os contos de fadas podem-nos fazer sonhar, mas lá no início eram histórias 

dignas dos nossos piores pesadelos. 

 

 

5. A importância do conto de fadas na estruturação da identidade infantil 

 

Duma abordagem meramente formal, escreveu Charlotte Buller, autora de: Das Marchen 

und die Phantasie des Kindes (1961) os contos de fadas respondem instantaneamente às 

necessidades de desenvolvimento das crianças. 

Eles não são cruéis, mas preparam as crianças para as crueldades de vida, enquanto que as 

crianças que não tomam contacto com os contos de fadas são tocadas pela crueldade da 

vida sem estarem preparadas para isso. 

 

Os contos de fadas são um elemento essencial da estrutura da identidade da criança, 

principalmente entre os 4 e os 10 anos, trazendo uma verdadeira iniciação à vida. Mas nem 

todos os autores concordam com esta afirmação, tudo depende do modo, do contexto e 

do ambiente em que o conto é transmitido e isso também interfere na absorção do conto 

por parte da criança. Como afirma B. Bettelheim, os contos descrevem situações 

inconscientes que as crianças reconhecem dum modo também inconsciente, dando-lhes 

informações sobre a profundidade de experiências futuras, esforços a realizar, passagens a 

fazer, e permitem-lhes a identificação com o herói que encontra sempre a aprendizagem e 

o sucesso na vida. 
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“Os contos de fadas alimentam a imaginação com materiais que, de uma forma simbólica, 

sugerem à criança o tipo de batalhas que deverá travar para poder realizar-se e asseguram-

lhe uma saída favorável”, afirma Emília Traça no seu livro, O fio da memória, do conto 

popular ao conto para crianças (1992). 

 

A criança encontra significados nos contos de fadas, pois eles transmitem importantes 

mensagens tanto à mente consciente como à inconsciente. Essas histórias encorajam o seu 

desenvolvimento, ao mesmo tempo aliviam pressões conscientes e inconscientes. Na 

medida em que as histórias se desenrolam, dão espaço à dimensão consciente, mostrando 

caminhos para satisfazê-la de acordo com as exigências do ego e superego.  

 

Todos os contos de fadas preocupam-se e levam muito a sério as angústias e os dilemas 

existenciais, como a necessidade de ser amado e o medo de não ser reconhecido o seu 

valor; o amor pela vida e o medo pela morte. Os contos oferecem soluções para a 

compreensão desses conflitos.  

 

Bettelheim (2007, p. 14), afirma que “É aqui que os contos de fadas têm um valor 

inigualável, enquanto oferecem novas dimensões à imaginação da criança que ela seria 

incapaz de descobrir por si só de modo tão verdadeiro”. 

Há também a perspetiva do conto poder colocar a “casa interior” da criança em ordem, e, 

com base nisso, ser capaz de criar ordem na sua vida. Necessita por isso de ter acesso a 

todas as emoções humanas e de, com enfâse na educação moral de um modo sutil e 

implícito, conduzir a criança às vantagens do comportamento moral, não através de 

conceitos éticos abstratos, mas daquilo que lhe parece tangivelmente correto, e, portanto, 

significativo.  

A criança encontra este tipo de significado nos contos de fadas.  
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Lidando com problemas humanos universais, particularmente os que preocupam o 

pensamento da criança, estas histórias falam ao ego em germinação e encorajam seu 

desenvolvimento, enquanto ao mesmo tempo aliviam pressões pré́-conscientes e 

inconscientes. À medida que estas história se desenrolam, dão validade e corpo às 

questões de identidade da criança, mostrando caminhos para satisfazê-las. 

É característico dos contos de fadas colocar um dilema existencial de forma breve e 

categórica. Isto permite a criança aprender o problema na sua forma mais essencial, onde 

uma trama mais complexa fosse de difícil assimilação. O conto de fadas simplifica todas as 

situações.  

Os contos de fadas enriquecem a vida da criança e dão-lhe uma dimensão encantada. 

 

6. O conto como autoconhecimento na vida adulta  

 

“O conto tem apaixonado alguns psicólogos e psicoterapeutas, que o tomam como uma 

forma de expressão privilegiada da alma humana com o seu conjunto de imagens, os seus 

símbolos, os seus arquétipos, permitindo o exercício de uma ação terapêutica” (Emília 

Traça). 

O conto de fadas aponta para a passagem através de uma “morte” e de uma 

“ressurreição”, à idade espiritual do adulto, que conecta novamente com o imaginário do 

cenário iniciático exemplar, sendo capaz de gerar grandes mutações no individuo, dizia 

Mircea Eliade, historiador das religiões, autor de “Os Mitos e os Contos de Fadas”, in 

Aspetos do Mito. 

 

As personagens do conto não são representativas da realidade, mas sim das grandes 

componentes da psique humana, dando acesso direto ao inconsciente coletivo e aos seus 

arquétipos, como afirma CG. Jung em Os arquétipos e o inconsciente coletivo (1976). 

Através dos séculos, os contos de fadas foram sendo recontados e foram-se tornando cada 

vez mais refinados, passando a transmitir ao mesmo tempo significados camuflados. 
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Passaram a conectar simultaneamente todos os níveis da personalidade humana, 

comunicando de uma maneira que atinge a mente ingénua da criança tanto quanto a do 

adulto sofisticado. Aplicando o modelo psicanalítico da personalidade humana, os contos 

de fadas transmitem importantes mensagens à mente consciente, à pré-consciente e à 

inconsciente, qualquer que seja o nível em que esteja funcionando no momento.  

Na criança ou no adulto, o inconsciente é um aspeto determinante e poderoso do 

comportamento. A mensagem que os contos de fadas transmitem, quer à criança, quer ao 

adulto, mostra que a luta contra as dificuldades graves na vida é inevitável, é parte 

intrínseca da existência humana, mas que se a pessoa não se intimida, mas se defronta de 

modo firme com as opressões inesperadas e muitas vezes injustas, ela dominará todos os 

obstáculos e, no fim, emergirá vitoriosa.  

Segundo Mircea Eliade, "o mito ensina ao homem arcaico as histórias primordiais que o 

constituíram existencialmente". (Eliade, 1972, p. 16). Histórias estas que são fruto da 

emoção e da necessidade do homem de compreender o que acontecia à sua volta. 

 

6.1. A Princesa que Acreditava em Contos de Fadas 

 

O título sugere que este é apenas mais um livro juvenil e que a história nele contada seja 

somente mais um conto de fadas. Quem pensar assim, desengane-se, pois não é verdade. 

É um livro sobre a procura da verdade e das respostas aos porquês da vida. Uma história que 

nos revela que a felicidade é uma escolha e que os contos de fadas podem mesmo tornar-se 

realidade, muito embora nem sempre se concretizem do modo que inicialmente 

idealizámos. 

 

Na realidade, a história começa com muita ternura. Uma princesinha de seis anos chamada 

Victória, que tem apenas um sonho. O mesmo de muitas e muitas princesas mulheres dos 

dias de hoje: Encontrar o seu Príncipe Encantado e ser feliz para sempre. 
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Ela cresceu sobre uma educação rígida e autoritária, sendo obrigada a seguir um código 

real de comportamento que a proibia de demonstrar os seus sentimentos em público. Os 

seus pais embora a amassem, estavam sempre a chamá-la a atenção sempre que ela agia 

espontaneamente. A pequena Victória tinha uma amiga imaginária, Vicky é o nome dela. 

No entanto, Vicky não é nada mais nada menos do que a parte reguila e feliz de Victória. 

Não era próprio para uma princesa cantar com os passarinhos e dançar na frente dos 

criados.  Nada de danças malucas, nada de cantos sem treino e nada de gargalhadas. O 

problema é que Vicky, ou o seu temperamento, é sempre desmascarada na presença do 

Rei e da Rainha. Pode parecer confuso, mas na realidade não é. 

 

Com todas estas contrariedades Victória, acabou por prender Vicky no armário. Prendeu a 

sua parte mais infantil, genuína e autêntica de si. Ela achava que assim seria feliz, e 

mereceria ser amada pelos pais, mas acabou de coração partido. Enquanto aprendia a ser 

"perfeita" como toda a princesinha deveria ser, Victória magoava-se cada vez mais. 

 

Além do problema de Victória em negar a si mesma, ela tinha um problema muito comum 

para as mulheres modernas: acreditar que o parceiro tem que ser perfeito. 

Se encontra o seu Príncipe? Claro que sim! Se ele a salva? Infelizmente não. Casam-se e no 

princípio o Príncipe revela ser tudo o que ela sempre quis, mas com o passar do tempo o que 

inicialmente era o seu conto de fadas passou a tornar-se um pesadelo. 

Descobre que o seu príncipe encantado era tão problemático quanto ela, e, em alguns 

aspetos, muito frágil. Ela tentou ajudá-lo, mas ele queria sempre mais e exigia-lhe um amor 

quase servil. 

É nesse momento que Victória se apercebe que tem de aprender a salvar-se a si própria.  

 

"Se sentes dor com mais frequência do que sentes felicidade, então não é amor. É outra 

coisa. Algo que te mantém encarcerada numa prisão medíocre, incapaz de ver que a porta 

da liberdade está escancarada à tua frente." (p. 132) 
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Outro personagem da narrativa, Doc, o mocho, convida Victória a seguir o Caminho da 

Verdade, mas a princesa tem medo de ir sozinha, medo de se perder. O mocho diz-lhe 

então que cada um deve conhecer o seu próprio caminho. 

 

"A verdade é o melhor remédio. Tome a quantidade que puder com a frequência que 

puder". (p 107) 

 

Com a ajuda de Doc e de outros 3 personagens (Willie, Dolly e a Feiticeira), a princesa 

enfrenta o Mar das Emoções, a Terra da Ilusão e a Terra do É. Nessa viagem Victória 

liberta-se, aprende que o direito ao respeito, é muitas vezes sobreposto pela necessidade 

de sermos amados e que permitir que os juízos dos outros, sejam mais importantes que os 

nossos próprios juízos, é abandonar o nosso poder. Aprende a amar a si mesma e prepara-

se para uma maior aventura após entender a Verdade que perseguia: "Pois deve-se amar 

aos outros como a si mesmo, com gentileza e tolerância" (p. 271) 

 

A princesa sentia-se em paz, mas lembrou-se do que a tinha levado a iniciar esta viagem. E 

o seu conto de fadas? E o seu príncipe? Os príncipes só existem nos contos de fadas que se 

leem às crianças na hora de dormir. “Os contos de fadas da vida real dever ter finais felizes 

para sempre- com ou sem príncipe”. 

 

Não sabemos o que aconteceu à princesa, nem que caminhos seguiu ou se teve o seu final 

feliz. Afinal de contas, o Caminho da Verdade nunca acaba. 
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Capítulo Dois: Biodanza®, um caminho para a Integração da Identidade 

Neste capítulo procura-se abordar conteúdos relativos à Biodanza®, ao seu modelo teórico 

e à relação Identidade e Biodanza®. 

 

1. A Biodanza® e o seu Modelo Teórico 

Segundo Rolando Toro, a Biodanza® “é um sistema de desenvolvimento humano, 

renovação orgânica, integração afetiva e reaprendizagem das funções originárias de vida, 

baseada na indução de vivências através da música, do canto e de exercícios de 

comunicação em grupo". (Rolando Toro, 2002). 

Rolando Toro afirma que "A Biodanza® não é somente um conjunto de exercícios com 

músicas ou um sistema convencional de expressão das emoções, mas sim, uma nova visão 

da vida, um processo de desenvolvimento humano, de integração da identidade, de 

transformações internas e desenvolvimento das potencialidades humanas. Trata-se de 

aprender a "dançar a vida" e descobrir o "prazer de viver". 

A base teórica da Biodanza® é muito ampla. Aprofundada por diversas pesquisas teóricas e 

experimentação de longos anos, a metodologia abarca várias áreas do conhecimento 

humano tais como: biologia, filosofia, neurociência, psicologia, física, antropologia, direitos 

humanos, ecologia, educação, música, movimento, etc. As aulas de Biodanza® obedecem a 

uma sequência de exercícios que foram organizados a partir do seu Modelo Teórico. Esse 

modelo baseia-se nessas ciências da vida. A fusão dos conhecimentos destas ciências, vão 

originar os alicerces do modelo apresentado pelo seu criador, Rolando Toro Araneda. 

A Biodanza® favorece o desenvolvimento humano, através da junção de ecofatores 

positivos, mecanismos de ação e condições de encontro e vínculo em grupo, que convidam 

cada individuo para uma vida mais integrada, para uma maior realização pessoal e por 

consequência, mais feliz.  
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O Modelo Teórico da Biodanza® 

Rolando Toro, descreve como funciona, de que modo interessa, para que serve e o que 

possibilita um modelo teórico: “Um modelo é um instrumento de investigação e 

manipulação de um determinado conjunto de fenómenos observados, através do qual é 

possível descobrir relações de coerência”. Nas suas palavras, “O modelo permite mostrar 

as relações existentes entre um sistema formal (criado pelo homem) e o sistema “natural” 

em estudo. Pode-se dizer que os pesquisadores fazem uma proposta “mítica” sobre a 

realidade e, em seguida, estabelecem as relações entre os acontecimentos e essa 

proposta... O que conta, no fundo, não é o modelo concebido como imagem mítica e 

estética do real, mas as relações de comparação que o modelo traz com essa realidade”, e 

acrescenta, “permite, ainda, descobrir relações novas e formular perguntas que não 

poderiam mais ser feitas se nos contentássemos em observar os fatos, bem como orientar 

a pesquisa, criar novas hipóteses, manipular relações desconhecidas e compreender os 

fatos dentro de uma visão unificada.” 

Rolando Toro apresenta um modelo teórico de Biodanza® com muita sabedoria, 

imaginação e criatividade e que integra vários conceitos em simultâneo, que se relacionam 

entre si no espaço e no tempo. Este modelo desenrola-se ao longo de dois eixos dentro de 

uma espiral. O eixo vertical sobe desde o Potencial Genético à Integração da Identidade e o 

eixo horizontal pulsa da Consciência Intensificada de Si Mesmo e do Mundo à Regressão. O 

eixo vertical é estável e o eixo horizontal é pulsante, pulsando de um lado para o outro. 

Para Rolando “ambos os eixos são virtuais, pois não denotam uma trajetória rígida; são 

projeções direcionais. A espiral representa a abertura do modelo aos processos universais 

de gestação da vida”.  

Rolando acrescenta: “Na base do eixo vertical do modelo encontra-se o conceito de 

potencial genético, que se exprime na trama das linhas de vivência. O desenvolvimento 

evolutivo realiza-se à medida que os potenciais genéticos encontram oportunidades de se 

expressar na existência.” 
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As Cinco Linhas do Potencial Humano  

As cinco linhas de vivencia propostas por Rolando Toro, permitem a desrepressão, a 

integração, a expressão e expansão da identidade, desenvolvendo os potenciais genéticos 

de cada individuo. Num movimento contínuo ascendente, sob um eixo vertical, evoluem 

em espiral até à integração da identidade, ponto chave da proposta deste modelo. As 5 

linhas de vivência são designadas como: Vitalidade, Sexualidade, Criatividade, Afetividade e 

Transcendência. Passo descrever cada uma delas, numa sequência pautada pela sua ordem 

de ação. 

 

• Vitalidade 

É o potencial de equilíbrio orgânico (homeostase), do ímpeto vital (energia que o 

indivíduo tem para enfrentar o mundo), da autonomia e regulação para a ação e 

para o repouso, da conservação dos instintos (fome, sede, assim como as respostas 

de luta e fuga) e da harmonia biológica. 

 

• Sexualidade 

É a capacidade de sentir prazer, desfrutando de todas as atividades do cotidiano 

como: desejo e prazer sexual, o prazer de comer, beber, caminhar, realizar um 

trabalho, uma atividade. Por outras palavras, é aprender a desfrutar do prazer e das 

suas múltiplas formas, envolvidas na produção e satisfação do instinto de dado 

indivíduo, permitindo assim uma maior vinculação com a espécie. 

 

• Criatividade 

É a capacidade de ousar, de se sentir responsável pela própria vida, de expressar as 

suas emoções de forma autêntica, vinculando-se assim com o instinto exploratório 

e com os impulsos de inovação presentes em cada individuo, proporcionando 

vivencias de expressão (sentimentos, ideias e emoções) junto à espécie, e 
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possibilitando assim uma renovação existencial impregnada de criatividade em cada 

ato. 

 

• Afetividade 

É a capacidade de comunicação e comunhão com a espécie, do amor indiscriminado 

por todos os seres humanos e pela vida em geral. É a ternura, o amor, a amizade, a 

solidariedade, o altruísmo, os sentimentos de empatia e a capacidade de dar e 

receber afeto possibilitando assim, o desenvolvimento do individuo como ser 

gregário. Constitui a gênese do amor, criado através de rituais de vínculo. 

 

• Transcendência 

É sentir-se parte da totalidade indo em busca dessa harmonia com o todo, com o 

cosmo. Compreende as funções orgânicas de harmonização e de fusão com a 

espécie e com a envolvente, culminando assim numa experiência mística. É a 

capacidade para ir além do ego e integrar unidades cada vez maiores; implica a 

expansão da intimidade de cada um consigo mesmo (identificar-se com a própria 

essência), com o outro e com a totalidade, desenvolvendo a consciência ecológica e 

a capacidade de vinculação e harmonização com a natureza/Universo.  
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Glossário principal do modelo teórico da Biodanza® 

Em seguida, passo a descrever de forma sucinta, todos os elementos que continuem o 

modelo teórico, a par das linhas de vivência. 

 

• Sistemas de Integração Orgânica (SE+SN+SI)  

São estruturas fisiológicas que asseguram a unidade funcional do organismo: SE = 

Sistema Endócrino, SN = Sistema Nervoso e SI = Sistema Imunológico.  

 

• Ecofatores positivos e negativos 

São fatores ambientais e humanos que atuam no organismo e estimulam ou inibem 

o desenvolvimento das potencialidades genéticas de cada individuo. Na Biodanza® 

são criados campos muito concentrados de ecofatores positivos, de modo a 

permitir essa estimulação. 

 

• O Inconsciente Vital  

Expressa-se através do humor endógeno, bem estar cenestésico e estado global de 

saúde.  

 

• O Inconsciente Pessoal 

 Descrito por Freud, possui uma dimensão biográfica, nutre-se da memória dos 

tempos vividos, em especial durante a infância. Gerando-se no encontro das 

tendências instintivas com os ecofatores que estimulam ou inibem os potenciais.  

 

• O Inconsciente Coletivo 

Descrito por Jung, nutre-se da memória da espécie. Estuda os arquétipos que são 

comuns a toda humanidade. O seu objetivo é a revelação do self (o si mesmo), o 

processo de individuação.  

 



 

 26 

• O Inconsciente Numinoso 

Aponta para o estudo da experiência religiosa, um Deus vivo no mundo, vivo dentro 

de nós. O numinoso é o sagrado que se manifesta em tudo aquilo que existe, mas 

numa base profana e não de alguma religião particular. 

 

• Protovivência  

Trata-se das experiências que o recém-nascido tem antes e depois do nascimento, 

durante os seis meses iniciais de vida; são caracterizadas por suas primeiras 

respostas aos estímulos internos e externos.  

 

• Consciência de estar vivo:  

Consciência de estar vivo, permite tomar contato com a própria identidade. A 

consciência intensificada de si mesmo amplia a percepção do mundo. A consciência 

de estar vivo é o ato primeiro da identidade. O ponto em que se encontram a vivência 

e a consciência. 

 

• Regressão: 

 O estado de regressão é um regresso psico-biológico a períodos pré-natais ou da 

primeira infância. A regressão é induzida em Biodanza® mediante exercícios 

especiais, em particular no “transe de suspensão” e no transe na água. A pessoa 

perde os limites corporais, diminui a vigilância e abandona-se a um estado 

cenestésico semelhante ao do bebé dentro do útero. 

Durante este estado são reeditadas algumas funções fisiológicas da primeira infância. 

Há um forte predomínio trofotrópico (parassimpático-vagal).  

Ao sair do estado de regressão e recuperar a percepção do mundo externo, pode ser 

induzida a “reparentalização” mediante carícias em pessoas que sofreram abandono 

e carência afetiva na infância. O retorno do transe caracteriza-se por um estado de 

“expansão de consciência” e um sentimento profundo de “renascimento”. 
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• Filogenia  

É a história do desenvolvimento evolutivo das espécies vivas, desde a época do seu 

aparecimento até aos nossos dias. No modelo teórico da Biodanza®, representa o 

contexto natural da espécie humana, da qual deriva a hereditariedade genética do 

indivíduo.  

 

• Caos  

O caos é um estado de matéria que implica baixos níveis de organização. Em cada 

situação de caos está contido um princípio de ordem; o processo criativo da vida é 

um caminho que vai do caos à ordem. Ilya Prigogine, que propôs a Teoria do Caos, 

revelou que as estruturas vivas, capazes de realizar a auto-regulação e duplicação, 

produzem-se nas assim chamadas “regiões dissipativas”, que se acham distantes 

das zonas de equilíbrio. Os sistemas reguladores cósmicos orientam a génese da 

vida através do caos da matéria.  

 

• Princípios de vida cósmica  

Partindo-se da hipótese de que o universo possui uma programação orientada 

para a vida, os princípios de vida cósmica seriam a “regulação” da matéria e da 

energia que geram as “condições iniciais” favoráveis ao aparecimento dos 

sistemas complexos adaptativos capazes de autogerar-se e de evoluir. A regulação 

cósmica são as constantes que caracterizam o universo em seus aspetos 

estruturais e energéticos, dos quais são exemplos:  - a massa, a densidade, a 

pressão, a temperatura;  

- A estrutura atómica, o número dos elementos e as leis de combinação entre eles, 

que tornam possível a formação das moléculas e das proteínas;  

-  A estrutura do ADN, a ação das radiações cósmicas e da gravidade;  

A vida gera-se no interior do universo, pois ele possui características constantes, 

apesar da imensa complexidade dos processos de transformação. A regulação 

cósmica corresponde aos fatores que dão uma estrutura própria ao universo, que 

não é puramente caótico.  
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• Transtase  

Os níveis de ascensão ao longo da espiral evolutiva, chamados transitais. A 

ontogénese progride através de processos de amadurecimento e diferenciação, de 

complexidade crescente e de saltos evolutivos chamados transtase, através dos 

quais se realiza a integração existencial. 

 

• Integração da Identidade  

A Integração da Identidade é o processo em que os potenciais genéticos, altamente 

diferenciados, se expressam e se organizam em sistemas mais complexos, criando 

uma rede de interações que potencializam a Identidade.  

Este processo de Integração não é, necessariamente, coerente com os padrões 

culturais e com a infraestrutura de valores. É uma forma de sintonização cada vez 

mais perfeita com a unidade cosmobiológica.  

O Modelo Teórico, na sua projeção horizontal, representa o processo de Integração 

durante uma sessão de Biodanza®, que é uma reprodução reduzida no tempo do 

processo de integração que dura toda a vida.  

 

• Homeostase 

Capacidade do corpo para manter um equilíbrio estável a despeito das alterações 

exteriores; estabilidade fisiológica. 

 

• Transe 

É a passagem de um estado de consciência de vigilância normal ao estado de 

regressão. O transe tem um efeito reparador e integrador.  

 

• Ontogenia 

É a história do desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação do óvulo até à sua 

morte.  
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• Potencial Genético  

Cada indivíduo possui um Potencial Genético que constitui um conjunto de 

características únicas chamado “Identidade”. Na base do eixo vertical, que 

representa a ontogénese, coloca-se o conceito de “potencial genético”. Este alude 

ao conjunto de potencialidades herdadas geneticamente por cada indivíduo e 

contidas nos cromossomas humanos, que contêm centenas de genes e mini-genes 

dos quais muitos se manifestam, enquanto outros permanecem em silêncio ao 

longo de toda a existência. Este programa genético é único em cada indivíduo, não 

se repete. Determina a estrutura orgânica e os comportamentos instintivos, dos 

quais derivam depois funções mais complexas.  

 

• Anabasis  

Energia ascendente de expedição ao interior do individuo. 

 

• Catabasis  

Energia descendente de exploração ao mundo interior do individuo. 

 

• Zonas dissipativas  

Zonas de atração. 

 

 

Este modelo teórico tem sido ajustado ao longo dos tempos. Sendo atualmente de grande 

complexidade, o modelo possibilita registar com precisão como é construído um sistema 

bastante complexo, no qual os movimentos e cerimónias de encontro, acompanhados de 

música, induzem “vivências” capazes de proporcionar às pessoas a possibilidade da 

Integração da Identidade através da expressão das cinco linhas de vivencia do Potencial 

Genético.  
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A aplicação deste modelo nas aulas de Biodanza®, estimula intensamente o processo de 

desenvolvimento do individuo, comprovado através das respostas neurovegetativas, das 

modificações comportamentais e das mudanças no estilo de vida dos alunos. Questiona 

também os fatores culturais e permite o aluno se ajuste também às autênticas 

necessidades da vida.  

 

Apresenta-se, a seguir, o Modelo Teórico da Biodanza®, na sua versão mais atualizada.  
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2. Identidade e Biodanza® 

 

Para Rolando Toro a identidade é “a capacidade de experimentar-se a si mesmo, como 

entidade única e como centro de perceção do mundo, a partir de uma iniludível e 

comovedora vivência corporal” e acrescenta, “a vivência fundamental da identidade surge 

como a sensação endógena do estar vivo. A experiência primordial da identidade é a 

comovedora e intensa sensação de estar vivo, gerando-se a si mesmo”  

 

Para Rolando Toro, estes são os critérios da uma identidade saudável e estão ligados com 

as seguintes linhas de vivência: 

 

• alto nível de vitalidade - Vitalidade 

• motricidade com equilíbrio, energia e sinergismo - Vitalidade 

• capacidade de fuga frente a uma forca superior - Vitalidade 

• resposta em “feedback” com realidade - Vitalidade 

• autodeterminação do limite de contato - Sexualidade 

• capacidade de intimidade - Sexualidade 

• capacidade criativa - Criatividade 

• vivência de consistência - Criatividade 

• capacidade para por limite à agressão externa - Vitalidade /Afetividade 

• perceção do semelhante como único, diferente e com valor intrínseco - Afetividade 

• ausência de espírito competitivo - Afetividade 

• ausência de autoritarismo - Afetividade 

• ausência de agressão gratuita - Afetividade 

• perceção de si mesmo como criatura com valor intrínseco -Transcendência 

• consciência ética - Transcendência 

 

 

Segundo Rolando Toro, existem dois paradoxos na identidade. O primeiro é relacional, no 

qual afirma que a identidade se faz presente somente através do “outro”: EU SOU na 
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presença do outro. Isto significa que a identidade, a vivência de si, se molda e se afirma 

com a “convivência”. Daí decorre o poder do grupo, gerando a capacidade de vínculo 

afetivo, propiciando a integração e fortalecimento da identidade.  

“A nossa identidade revela-se na presença do outro.” (TORO) 

O segundo paradoxo é que a identidade tem uma essência invariável, mas ao mesmo 

tempo está a transformar-se constantemente. Estou a mudar, mas continuo a ser eu 

mesmo. A identidade é sempre única e, ao mesmo tempo, muda de aspeto com o tempo.  

Segundo Rolando Touro (1988), as ideias fundamentais sobre identidade são: 

• a identidade de um indivíduo só se revela na presença de outro:  

• a Identidade é imutável, mas está em permanente transformação;  

• a relação erótica reforça a Identidade, tornando-a vulnerável, mediante o contato; 

• a “via régia” para compreender a identidade é o transe musical; 

• a identidade é permeável aos agentes externos, em especial, à música;  

• a movimento é a expressão da Identidade e o acesso às suas modificações só pode 

ser a dança.  

O principal objetivo da Biodanza® é a integração da identidade. Isto é, integrar os nossos 3 

centros (raciocínio; emoção; desejo/ação): o que eu penso é aquilo que eu sinto e é dessa 

forma que me expresso ao mundo. Numa cultura onde o homem se encontra dissociado, 

fragmentado, onde os seus valores não estão organizados em função de suas reais 

possibilidade e necessidades, mas sim pelo cumprimento de deveres e regras, torna crucial 

o objetivo de atingir a integração da perceção, da emoção e da ação do homem. 
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Capítulo Três: Biodanza® e a mitologia 

Neste capítulo procura-se abordar conteúdos relativos ao mito em Biodanza®. 

 

1. O mito em Biodanza®  

Os mitos falam de acontecimentos extraordinários, fantásticos que aconteceram num 

tempo anterior ao tempo histórico, o tempo dos Deuses. 

A mitologia está diretamente ligada à psicologia pela via do inconsciente coletivo, conceito 

trazido por Carl Jung. O inconsciente coletivo é a camada mais profunda da mente humana. 

Se pensarmos na mente humana como uma esfera, ela seria o seu núcleo. E assim, do 

inconsciente coletivo derivam os arquétipos. Segundo Jung, os mitos são uma das formas 

sob as quais os arquétipos humanos se materializam.  

Também Rolando Toro os reconheceu como sendo meios criativos, simbólicos, de contacto 

com padrões de comportamento comuns em todos nós. 

Para analisar os mistérios da alma, é nos mitos que Jung encontra ferramentas, que 

posteriormente denominará de arquétipos. 

Como afirma Jung, o arquétipo é a herança psicológica da humanidade e apresenta-se na 

forma de imagens e símbolos. É ele que contém e concentra o conjunto de todas as 

experiências vividas pela espécie humana e que são comuns a todos nós. Os mitos seriam 

narrativas simbólicas que expressam esses arquétipos, relatos expressivos de tempos 

imemoriais, de acontecimentos, vivências e fenómenos cuja origem se perde na memória 

da humanidade.  

Os mitos referem-se sempre a essas realidades arquetípicas, isto é, a situações com que 

todo ser humano se depara ao longo da sua vida, resultantes da condição humana. São 

situações padrões tais como: nascimento, casamento, envelhecimento, morte.  
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O mesmo arquétipo está presente em diferentes mitos. Um exemplo típico é o arquétipo da 

morte e do renascimento: Cristo, Shiva, Dionísio e Osíris, apesar de cada um dos mitos ser 

completamente diferente. 

A teoria junguiana dos arquétipos é de extrema importância porque é a via direta para a 

emergência, recetividade e apego aos mitos nas sociedades humanas de todas as épocas.  

O arquétipo é o princípio originário. Os arquétipos estão presentes nos mitos.  

 

Segundo Rolando Toro, C. G. Jung expressa, nas suas reflexões autobiográficas, que o 

estudo dos mitos e arquétipos do inconsciente coletivo, que ele havia realizado a nível 

teórico, deveria, no futuro, alcançar uma dimensão corporal de importância para a 

psicoterapia.  

Nos mitos e contos de fadas, como no sonho, a alma fala de si mesma e os arquétipos 

revelam-se na sua combinação natural como formação, transformação, eterna recriação do 

sentido eterno. (Jung, 2000, p. 214)  

Também Friederich Nietzsche, um autor de referência para a Biodanza®, afirmou "Só posso 

acreditar num Deus que soubesse dançar", “Os Deuses dançam.” (Assim Falava Zaratustra - 

Um Livro Para Todos e Para Ninguém, I, 7). Já nessa altura Nietzsche estava, sem o saber, a 

antecipar a Biodanza®.  

Um dos objetivos da Biodanza®, com base nas ferramentas que oferece, é o de reconciliar o 

humano com o seu meio envolvente, o seu contexto civilizacional, pulsando nos valores 

desses arquétipos. Tanto valores apolíneos de disciplina e ordem como ao mesmo tempo 

valores dionisíacos de libertação desse contexto repressivo. 

A Biodanza® favorece um conhecimento maior de si próprio, da relação com o outro e da 

relação com o seu mundo envolvente, colocando o homem atual em contacto com as suas 

potencialidades, mas também com as cresças geracionais, culturais, históricas, sociais, 

parentais e por aí a diante, fazendo com que o homem se questione sobre a sua própria 

existência. 
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Capítulo Quatro: Relação entre este conto e a Biodanza®  

Neste capítulo procura-se abordar a relação entre as etapas do livro, ”A Princesa que 

acreditava em conto de fadas” com a metodologia vivencial da Biodanza®.  

 

1.  Paralelismo entre as etapas do livro e a progressividade da metodologia em 

vivencial da Biodanza® 

 

 

1.1. Influência Cultural/Educacional 

 

A influência do processo educacional na formação da identidade começa já no ventre 

materno, com a atitude recetiva, protetora e amorosa dos pais (quando assim o é). Os 

cuidados durante a fase gestacional, o nascimento e os primeiros anos de vida tem uma 

forte influência na formação identitária do ser humano e marcam de forma premente o seu 

futuro. A variável afetiva/familiar é de extrema importância para a constituição deste Ser na 

vida e vai inferir de forma única como ele se vai relacionar com o meio ambiente, a cultura, 

a sociedade, a história da sua família e a época em que está inserido. Todos estes fatores 

externos ao individuo podem ser positivos ou negativos, dependendo da assimilação de 

cada um. Fazendo assim com que cada um tenha a sua história, a sua origem e a sua 

experiência pessoal, o que o torna único. Assim é também a história de Victória, a princesa 

do nosso conto. Victória também tem a sua experiência de vida, com os seus pais, no meio 

onde cresceu e a sua educação, que determinou quem é hoje. 

Estabelecendo o paralelismo com a Biodanza®, as pessoas chegam à Biodanza® oriundos 

dos mais diversos meios culturais, sociais, educacionais; com as suas próprias vivencias, 

como seu próprio DNA, com experiências destintas umas das outras, o que as torna 

igualmente únicas.  

Rolando Toro no seu modelo teórico já abordado anteriormente contempla estes 

parâmetros: com a filogenia (história da espécie), a ontogenia (história do individuo desde a 

fecundação até à sua morte), o código genético que se expressa através dos PG (potenciais 

genéticos) e estão igualmente contemplados os ecofatores positivos e negativos. Estes 
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ecofatores são fatores ambientais e humanos que atuam no organismo estimulando ou 

inibindo o desenvolvimento das potencialidades genéticas de cada individuo.  

 

Chegam então aos grupos de Biodanza® indivíduos com a sua própria filogenia, ontogenia, o 

seu código genético (Potencial Genético - PG) e os ecofatores positivos e negativos que 

foram experienciando ao longo da sua vida até ao momento presente. Todos são diferentes 

por isso um grupo de Biodanza® é sempre um grupo heterogéneo, e assim é a vida.  

E inicia-se um novo caminho de vida, a BIODANZA®… o nosso Conto de Fadas. 

 

 

1.2. O momento do caos 

 

O ser humano, pela sua dificuldade de se ajustar à realidade envolvente, tende a viver num 

contante ciclo que pulsa entre a expectativas e frustrações. E isso requer um processo 

interno de constante adaptação da frustração e a uma nova recriação dessas mesmas 

expectativas, que faz o processo fortificar e potencializar. Mas muitas dessas frustrações de 

expectativas não concretizadas, vão deixando marcas, vão deixando cicatrizes e sequelas. As 

expectativas que a pessoa tinha para o seu futuro, a sua vida, o seu entorno, ou até mesmo 

as suas escolhas não correspondem realmente ao que imaginou, ao que sonhou, ao que 

idealizou. A busca do desejo de viver uma vida de acordo com essas expectativas e a 

perceção de que não são a sua realidade leva o humano ao momento de caos. E ele sente-

se perdido dentro de si próprio. A perda de referências e a falta de identificação do mundo 

interior com o mundo exterior também é um fator importante a ter em conta. Isto tudo faz 

com que o individuo se questione. O que realmente quer? O que tem? O que sente? E 

principalmente quem é?  

E é nesse momento de questionamento que se estabelece o caos interno. 

No conto percebemos que o momento que a princesa entra no CAOS é quando esta começa 

a aperceber-se que a vida que ela sonhou não correspondia à sua realidade do momento. 

As suas expectativas tinham sido outras quando começou a sentir que o tal conto de fadas 

com que tinha sonhado não era nada do que aquilo que ela sempre acreditou que seria. 
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Tendo sido educada para ser uma princesa que obedecia ao seu príncipe, começou a não 

fazer sentido para ela e o questionamento interno surgiu. 

Fazendo o paralelismo com a Biodanza®, é num momento de caos interno, um caos de 

identidade com que a maioria das pessoas chega à Biodanza®. Chegam em busca de 

respostas a esses questionamentos, a essa inadaptabilidade social. Há a expectativa prévia 

de uma diferente realidade da vida que traz encargos de responsabilidades, escolhas.  

Aquilo que aparece na vida não é a idealização do “príncipe”, mas é sim as relações 

falhadas, os trabalhos desmotivadores, outros tipos de traumas. 

A Biodanza® ensina que a vida é feita de relações, que não estamos sós nesta vida, que 

sobrevivemos como seres gregários e que é desta forma (através das relações comigo, com 

o outro e com a totalidade) que se encontram respostas para os questionamentos da vida. 

O ser humano não está sozinho no mundo. É um ser de relações, mas quando cria 

expectativas, são expectativas individuais. E depois não sabe balizar e equacionar esta 

questão de relação com o outro. 

O caos não é homeostático, o ser humano procura viver na homeostase, a partir do 

momento em que se questiona, que quebra essa homeostase, quebra-se o bem-estar, e 

consequentemente o CAOS aparece. O próprio universo pulsa nesse sentido entre caos e 

nova ordem, que está bem frisado no modelo teórico deixado por Rolando Toro, também o 

CAOS identitário é necessário para que surja uma nova ordem, este é o caminho de uma 

identidade integrada, pois não há outra forma de alcançá-la sem questionamentos, 

frustrações, traumas ou instabilidade homeostática. 

O crescimento da identidade surge do questionamento e este vem sempre do caos. 

Também no próprio conto, a princesa vivencia uma situação de caos para que, a partir dele, 

o seu crescimento e a sua recriação possam ocorrer. Deste modo, e como citado nos itens 

anteriores, os contos têm uma vertente muito educacional tanto a nível do 

desenvolvimento da criança como no adulto, catapultando-o do seu questionamento 

interno para a sua recriação. Várias pessoas chegam à Biodanza® nesse momento de 

dualidade, nesse questionamento interno. E é neste momento que surgem dentro do 

humano o que Rolando Toro considerava serem as 3 grandes questões da vida: 

Onde quero viver? Com quem eu quero viver? O que eu quero fazer? 

O surgimento destas 3 questões é de crucial importância, uma vez que é no momento de 

caos que o questionamento surge e é a partir desse estado que a pessoa sente o impulso 
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para mudar o rumo da sua vida. E é também a partir da evolução desse estado caótico, 

dessa tomada de consciência, que a metodologia da Biodanza® irá permitir que o ser 

humano transmute, se reposicione e reencontre de forma harmoniosa e afetiva, o caminho 

de resposta a essas questões fundamentais.  

 

 

1.3. A tomada de decisões 

 

É chegada a fase em que a inconstância corporal e interna é tão grande, que faz com que o 

indivíduo se impulsione para uma mudança. É como na história da Lagosta trazida pelo 

Rabino Abraham Twerski: “A lagosta é um animal mole, que vive dentro de uma concha 

rígida que não se expande. Como a lagosta pode crescer? Á medida que a lagosta cresce, 

essa concha fica muito apertada. A lagosta sente-se sob pressão. É desconfortável. Então, 

ela vai para debaixo das pedras, para se proteger dos predadores, liberta-se da concha e 

produz uma nova. E de novo quando ela crescer, essa concha ficará apertada. E ela volta 

para debaixo das pedras. A lagosta repete isso algumas vezes. O estímulo para que a lagosta 

possa crescer é no desconforto.”  

É esse desconforto e descontentamento com a própria vida, que faz o ser humano mover-

se, arriscar-se e assim sair da sua zona de conforto para se aventurar por outros caminhos 

desconhecidos.  

No nosso conto, Victória também passa por esse estadío: “Victória percebeu que não fazer 

ou dizer nada era bastante difícil, mas mais difícil ainda era não pensar ou sentir nada.” 

Entre o caos e a ação existem sempre pequenas tomadas de consciência e pequenas ações 

que somadas vão dar origem ao momento de transformação, ao momento de ação. “O 

amor sabe bem, se não sabe bem, não é amor. (…) Se sentes dor mais frequentemente do 

que felicidade, isso não é amor. É outra coisa. Algo que te mantém numa espécie de prisão, 

incapaz de veres que a porta para a liberdade está completamente aberta à tua frente”. Só 

quando chega o momento em que é mais difícil manter-se estática do que avançar para o 

desconhecido é nesse momento a tomada de decisão, mesmo com medo, mesmo sem 

saber para onde ir… ela vai.  
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Vai de encontro ao seu caminho da verdade, à sua Identidade. 

Quando se pratica Biodanza® é esse o caminho que se percorre, o caminho de integração da 

identidade, com tudo o que possa envolver, um caminho de vivências integradoras inseridas 

num ambiente rico de ecofatores positivos. 

Tanto no conto como na Biodanza® isso está presente. Victória no seu caminho vai tendo 

sempre amigos, mestres e situações que a guiam no seu processo. O Sistema Biodanza® é 

pautado por 7 poderes que são estruturantes no processo do indivíduo: a música, o 

movimento integrado, a vivência, a caricia, o transe, a expansão da consciência e o grupo. 

Este último tendo um papel fundamental. 

Na própria metodologia da Biodanza® estes pontos estão bem presentes em cada dança. 

Quando uma determinada dança causa desconforto é nessa tomada de consciência, que há 

a possibilidade de transmutação desse aspeto na nossa vida, com uma mudança de atitude. 

Entrar em ação e mudar-se a realidade. Só que para isso é preciso ousar fazer diferente. Em 

Biodanza a regularidade das aulas, compromisso e o vínculo que temos para com o nosso 

processo, dá essa possibilidade de se ter consciência da realidade atual e dá-se igualmente 

ferramentas para se poder mudar, e numa próxima oportunidade poder-se fazer diferente. 

Muitas vezes o individuo chega à Biodanza® com esse impulso de ação, pois o desconforto 

com a sua realidade já se faz notar.  

A Biodanza® não é uma metodologia estática; é uma metodologia em movimento com a 

dança e o movimento integrado e de projeção para o futuro. Temos os exemplos dos 

caminhares sempre com o impulso para ação, por isso na sua metodologia já tem 

incorporado essa componente de ação, integrando todo o Ser. A cada passo são tomadas 

decisões e tomadas de consciência responsáveis e é o próprio individuo que opera as 

mudanças em si, e é o dono do seu próprio processo. Por isso Rolando Toro usou a palavra 

Facilitador para definir quem orienta as aulas de Biodanza®, pois este apenas facilita o 

processo individual de cada um, uma vez que quem opera as mudanças é o individuo.  

 

 

 

 



 

 41 

1.4. Desmontar a perfeição e a ilusão 

 

Da mesma forma que a lagosta deve despir a sua concha para crescer também o individuo 

deve despir a bagagem cultural, educacional, social e até a própria identidade gerada até 

então. Esta fase é marcada por muitas condicionantes psíquicas, procurando sempre 

desculpas e explicações para os aspetos de vida que são encarados como obstáculos de 

crescimentos. É mais fácil manter-se presos as imagens e crenças construídas do que 

enfrentar o processo de desconstrução e questionamento destas crenças/padrões.   

No conto, Victória quando chega a esta etapa, já tendo iniciado o seu caminho da verdade, 

depara-se com aquilo que ela é. Só que aquilo que ela é, é aquilo que ela foi, aquilo que foi 

construindo até então. E há uma necessidade nesse caminho (Vale da Perfeição e/ou Vale 

da Ilusão), onde ela se depara com tudo aquilo que ela acha que não é, é tudo ilusão. E o 

caminho agora é para a desconstrução dessa identidade. “Algumas pessoas têm demasiado 

medo de enfrentar o que têm de enfrentar aqui e não querem fazer o que têm de fazer”. 

“Muitas pessoas têm ideias pré-concebidas sobre como ou o que as coisas são ou deveriam 

ser e essas ideias impedem-nas de ver o que realmente é”. 

Em Biodanza® também é essa desconstrução e libertação de padrões antigos que já não 

fazem parte de quem se é no momento. A sua metodologia leva-nos para a integração da 

identidade, tendo como base o seu modelo teórico, de ascensão em espiral.  

Num primeiro momento desconstrói, questiona e desenforma, com as danças de liberação, 

livres, de sair da forma, são de disruptura, para que depois se possa reconstruir a partir 

dessa desforma e entrar em contato com aquilo que é realmente de cada um, a sua 

essência. Este desconstruir é suportado pelas danças de liberação de movimentos, os 

segmentares, as danças livres e de desforma, abertura, entrega, caricia.  

Estes exercícios promovem um contato com padrões/crenças que condicionaram os nossos 

potenciais e facilitam a desformatação dos mesmos. 
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1.5. Novos conceitos de quem se é   

 

Quando se muda a visão do entorno muda-se a visão de nós mesmos. Quando se 

desformata esses padrões que condicionaram a forma de estar na vida, há a permissão de 

ter o seu próprio olhar e opinião sobre tudo que compõe o entorno, as relações e os 

acontecimentos. No conto, Victória, depois de desmontar tudo o que achava que era, partiu 

para a descoberta de si própria, valorizando-se e respeitando o seu sentir e o seu Ser 

verdadeiro. “A princesa sempre pensou que não era suficientemente perfeita para ser 

amada e agora percebia que enquanto não se aceitasse como era e não se amasse sem 

condições, não conseguiria ser amada.”  

“A princesa parecia, aos poucos, encontrar a paz. Depois de mares tormentosos e extensos 

areais, depois de tropeçar, escorregar e cair, a princesa ergueu-se do nevoeiro na sua busca 

pela verdade.” A princesa também tomou consciência de que “Devemos ter sempre em 

mente que o que existe dentro de nós é de muito maior importância do que o que existe 

atrás de nós ou à nossa frente”, desconectando-se assim do seu passado e do seu futuro e 

centrando-se no seu presente. Isto não quer dizer que fizesse um corte, mas sim um 

aperceber-se que o seu passado e o seu futuro não a define no presente. Só mesmo o 

presente a define. 

No modelo teórico, um dos seus elementos é a Ontogénese – história pessoal de cada 

individuo, baseada em novos conceitos de que se é, porque é uma nova aprendizagem 

vivencial própria, pelo sentir e não implementada pela sociedade.  

Em Biodanza® há uma aprendizagem de quem se é a partir do sentir, daquilo que se 

experiência no seu corpo. Para potenciar esse conhecimento temos também no modelo 

teórico da Biodanza®, 5 linhas de vivencia – vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade 

e transcendência. Rolando Toro descreve estas 5 linhas como potenciais genéticos que 

nascem com cada ser humano e dá o exemplo de 5 cavalos que estão em à frente da nossa 

charrete, puxando a nossa vida. E esse desenvolvimento a partir dessas 5 linhas são os 5 

pilares para o desenvolvimento de uma identidade integradora. Todas elas são importantes 

e fundamentais para ativar o potencial genético com o qual se nasce e criar uma estrutura 

para se redefinir quem se é a partir da essência do meu sentir e não de outros parâmetros 
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que são abordados no item anterior. É uma aprendizagem a partir da identidade, tendo 

novos conceitos da própria existência.  

 

 

1.6. Viver a partir de quem se é 

 

No conto, depois da princesa ter percorrido o caminho da verdade onde tomou contacto 

com toda a sua potencialidade, há novamente um novo momento de ação. Poder expressar 

ao mundo toda essa potencialidade agora mais centrada em si e nos seus valores.  

Em Biodanza®, Rolando Toro, fala do expressar da verdadeira identidade ao mundo. O 

mesmo mundo que nos acolheu anteriormente é nele que agora expressa-se esse novo 

“eu”, essas mudanças internas, que nem sempre são fáceis.  

Rolando Toro inúmera 3 itens para a integração da identidade; começamos com a 

desconstrução, passamos para integração e por fim a expressão ao mundo. E estas 3 etapas 

estão bem presentes no caminho da princesa: “Desmontar a perfeição e a ilusão”, “Novos 

conceitos de quem se é” e “Viver a partir de quem se é”. E é neste último ponto que se está 

agora. Agarrar o desafio de, depois da desconstrução, são absorvidas novas perceções e 

chega-se à altura de expressar ao mundo. Esse um ponto fundamental em Biodanza®, poder 

viver-se a partir de quem se é.  

 “A princesa sentia-se em paz, mas lembrou-se do que a tinha levado a iniciar esta viagem. E 

o seu conto de fadas? E o seu príncipe? Os príncipes só existem nos contos de fadas que se 

lêem às crianças na hora de dormir. Os contos de fadas da vida real dever ter finais felizes 

para sempre com ou sem príncipe, disse a feiticeira.” Esta perceção do seu passado, com 

todas as suas frustrações, dá a possibilidade de poder continuar a viver, podendo ser feliz 

desconstruindo todo isso. Então a partir do que se é, pode-se ser feliz com ou em príncipe. E 

esse príncipe não é nem pode ser o centro da sua vida, o centro da sua vida é ela própria 

“Amamos os outros como nos amamos a nós próprios - com gentileza e aceitação ou com 

dureza e rejeição”. Não esperar que a nossa felicidade, a nossa realização dependa do 

exterior, porque ele só reflete o nosso interior.  
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Em todo este processo de autodescoberta é chegado um momento que se toma contacto 

com quem se é e se expressa ao mundo como tal, sem a necessidade de aprovação nem 

aceitação por parte do outro. Esse outro só irá espelhar o nosso momento interno.  

Rolando Toro também falava da integração dos 3 centros, pensar sentir e agir em 

conformidade com isso, e que só quando se consegue integrar estes 3 centros pode-se 

assumir uma identidade plena e integrada. Claro está que tudo na vida é mutável e há 

momentos de muito centro e outros onde tudo parece desabar, mas faz parte desse fluxo 

que é a vida. Veículo de expressão daquilo que se é. Só a partir do conhecimento da 

essência, do caminho, da integração da identidade é que se pode decidir a ação no mundo. 

 

 

1.7. O caminho da verdade interna nunca acaba 

 

Também aqui no conto, como na Biodanza®, fala-se na continuidade. Durante longos 

tempos todos os contos de fadas terminavam a sua narrativa com: “e viveram felizes para 

sempre”, o que não corresponde à verdade, como sabemos agora. Este conto termina da 

seguinte forma: “Não sabemos o que aconteceu à princesa, nem que caminhos seguiu ou se 

teve o seu final feliz. Afinal de contas, o Caminho da Verdade nunca acaba. FIM (ou 

começo?)”.  

E esta é a proposta da Biodanza®, o caminho da identidade integrada, o processo, é um 

caminho continuo e em espiral. É um caminho de desenvolvimento a partir dos potenciais 

humanos e da sua integração em cada um e da sua expressão no mundo/na vida.  

É um fluxo continuo, não há um momento em que se diga, que se está plena, que se está 

completamente realizado, é-se tudo o que almejava. Pode-se sim passar por momentos 

com esses sentires, mas a vida é uma espiral evolutiva. Rolando Toro representou isso bem 

no seu modelo teórico. A vida é um continuo, é pulsação, da mesma forma que o ser 

humano também é essa pulsação. Está-se em constante evolução tanto a nível da filogenia 

(história da espécie) como na ontogenia (história do individuo) está-se em aprendizagem. 

Tal como no início como foi dito as aprendizagens fazem-se através do acesso ao caos. A 
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identidade também se desenvolve a partir do caos, por isso, esse processo sempre contínuo 

do CAOS à ORDEM que está representado no modelo teórico da Biodanza®.  

Pode-se concluir claramente que a integração total da identidade é utópica, pois a 

construção da identidade faz parte de um contínuo (sem fim) que tem afinidade direta com 

a forma como se relaciona, consigo, com o outro e com a totalidade. E como estes 3 aspetos 

são pulsantes e modificáveis, a identidade tem a necessidade de criar novos 

questionamentos (CAOS) e novas adaptações (ORDEM). 
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Capítulo Cinco: A minha experiência como aluna e facilitadora de Biodanza ® 

Tudo começa quando um dia, em conversa, o Nuno Cunha me fala da Biodanza®. Não era a 

1ª vez que esse nome vinha ter comigo, mas foi a 1ª vez que escutei. Sempre amei dançar, 

mas sempre detestei as regras das danças e era isso que dizia sempre que ouvia falar em 

aulas de dança: “não gosto de coreografias”. Mas desta vez foi diferente. E no dia 28 de 

Outubro de 2010 lá estava eu a experimentar uma aula com a Ana Maria Silva. Foi como se 

de um chegar a “casa” se tratasse, foi um reconhecimento imediato. Lembro-me que chorei 

do início ao final da aula, de tanta emoção. E começou aí o meu caminho na Biodanza®. 

Confesso que um dia desejava poder ser eu a facilitar, mas era algo tão distante e 

impossível que rapidamente me desfoquei disso.  

Passado um ano, entrei na Escola de Biodanza® do Porto na turma III. E foi aí que a 

Biodanza® deixou de ser uma paixão ardente para começar a tornar-se num grande amor, 

com tudo o que os grandes amores têm. Foram momentos de muita instabilidade, 

questionamento, paixão, certezas, incertezas, raiva, amor profundo e por aí adiante. 

Confesso que muitas vezes quis desistir de dançar, sim desistir, que é bem diferente de 

tomar um outro caminho, e foi com a ajuda da minha facilitadora na altura, Ana Maria Silva, 

que consegui seguir viagem neste caminho bem preenchido de emoções.  

O meu processo enquanto facilitadora começou no dia 29 de Abril de 2014, quando a 

convite da Márcia Sobral foram dadas 2 aulas para mais de 80 mulheres em comemoração 

do dia Mundial da Dança. Foi a minha 1º experiência na facilitação que partilhei com a 

supervisora Ana Maria Silva. Estava também connosco a Ana Maria Nogueira, que também 

foi uma presença constante neste meu caminho de Biodanza®. Cheia de medo e 

inseguranças lá fui eu encarando o desafio mas, não estava sozinha, isso foi uma das minhas 

1ªs aprendizagens como facilitadora: o caminho não tem de ser solitário, o caminho é 

acompanhado e partilhado.  

Seguiu-se o evento de dia 3 de Maio de 2014, onde seria a festa de abertura do espaço da 

Márcia Sobral em Braga. Aproveitei a oportunidade para convidar os meus amigos e colegas 

de Biodanza® para podermos em conjunto facilitar 2 aulas nesse evento. Agradeço desde já 

a esses amigos que me acompanharam e que juntos fomos mais além; Ana Maria Nogueira, 
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Cândia Paiva, Luís Miguel Alfaro e José Gomes, com a supervisão da Ana Maria Silva. Vejo 

agora que esta 1ª experiência em contacto com a facilitação, veio definir a forma como me 

revejo e posiciono na Biodanza®; um espaço comum de partilha onde juntos seremos mais, 

havendo sempre espaço para todos. 

Como tudo tem o seu momento, aquele não era para mim o momento certo para iniciar 

algo que viria a ser tão importante na minha vida. E acabei por deixar cair a oportunidade e 

voltar para o meu ano de pausa de Biodanza®, ficando só a dançar com o grupo regular às 

5ºs feiras. 

O tempo foi passando, a vida foi-se transformando e voltou a colocar-me a facilitação no 

caminho. Encorajada pela Ana Maria Silva, decidi abrir um grupo regular no dia 6 de 

Outubro de 2015. Este dia ficará para sempre na história da minha vida. Não sei ao certo o 

que o futuro reserva, mas para já estou quase a completar 3 anos de facilitação que têm 

sido dos anos mais transformadores da minha vida.  

Ao iniciar o processo de facilitação, muito do que eu tinha considerado certo e válido até 

então, veio mostrar-me que não há certezas de nada e o que hoje é uma verdade amanhã 

poderá ser diferente. Mas, acima de tudo, está tudo bem, pois cada um tem o seu 

momento, a sua história. Passar da posição passiva de aluna para a posição ativa de 

facilitadora, veio colocar em causa muito do que eu considerava certo e, mudando de 

perspetiva muda-se a visão. Talvez esta tenha sido uma das grandes aprendizagens 

enquanto facilitadora.  

A facilitação para mim é uma aprendizagem constante da minha identidade e da forma 

como ela se expressa na relação com o outro. Tenho em mim um sentido de gratidão 

profundo por todos os que de uma forma ou de outra contribuíram para o meu caminho até 

agora na Biodanza®. E o futuro a Deus pertence...  
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Considerações Finais 

A aprendizagem faz-se mais facilmente pelo lado vivencial do que qualquer outra técnica. A 

Biodanza® dá estímulos para fortalecer e desenvolver a identidade. É um método de 

desenvolvimento vivencial que abarca todo o tipo de pessoas, por ser um método de 

evolução humana, que influencia significativamente muitas vidas. Seria fundamental que a 

Biodanza® pudesse entrar nas organizações (infância, clínica, institucional), para chegar a 

mais e mais pessoas, podendo assim contribuir para um ambiente mais enriquecedor, mais 

biocêntrico, mais partilhado, em suma mais humano. E que todos possam viver num conto 

de fadas consciente do caminho de contacto consigo, com o outro e com a totalidade. E que 

os finais felizes sejam sempre o momento presente. 
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