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Sempre tive duas paixões na vida: desenhar e dançar. 
Ao longo dos anos e dos estudos desenvolvi as duas mas a arquitectura e as               
artes plásticas tomaram a dianteira. Sempre me exprimi através do traço, das            
manchas, das cores, dos volumes e sentia-me feliz com a expressão da minha             
criatividade nos meus projectos. 
Mas a dança nunca me deixou porque algo em mim precisava também de ser              
expresso em forma de gesto, emocional e fisicamente. Entregava-me à música           
e às coreografias repetindo movimentos que deflagravam em mim vivências          
que não atingia de outra forma. 
Claro que, como quase todos, comecei com dança clássica, e com aquele            
martelar insensível da pianista enquanto nos esticávamos e equilibrávamos         
quais marionetas estruturadas para chegar mais longe, até ao controle          
milimétrico de todos os centímetros do nosso corpo. 
Fiz depois dança moderna, contemporânea e criativa com professores que          
tinham tanto de loucos inspirados como de sábios metódicos, e que me            
souberam transmitir o conhecimento, a vibração e a paixão do que é dançar a              
partir do peito e das emoções. 
Pulsando entre essa expressão plástica do traço e essa expressão          
emocional do gesto decorreram 40 anos da minha vida. 
Conheci a Biodanza numa aula aberta em Sintra com o meu facilitador do             
coração Nuno Pinto. Cheguei lá sem conhecer nada nem ninguém, seguindo           
um impulso interno. Pensando que a Biodanza seria mais outro tipo de dança,             
como as muitas formas que tinha experimentado ao longo da vida. 
Assim, a Biodanza entrou em mim pela dança e pelo meu prazer de dançar.  
Na primeira aula senti que estava a entrar num mundo sem limites, onde se              
fundiam “resgate de instintos”, “expressão de potenciais”, “consciência        
intensificada de si”, “regressão”, “diluição na totalidade”, “harmonia”,        
“valorização da identidade” e muito mais... Foram os conceitos que ficaram no            
meu ouvido e que ecoaram fundo no mais profundo da minha alma. Sabendo             
eu o quanto as experiências de dança podem ser deflagradoras de vivências            
intensas, tudo parecia encaixar num caminho que eu teria de seguir e            
aprofundar até ao último dos meus dias. 
Comecei a Escola ávida de conhecimento, afinal, haver uma base teórica           
transdisciplinar que sustentasse a experiência da Biodanza era algo imperdível. 
Avançando no percurso da Escola fui-me comprometendo com o processo de           
vir a ser facilitadora um dia, algo impensável nos meus inícios, por me sentir              
tão realizada com a minha profissão. Percebi aos poucos que acumular           
experiências só nos enriquece, e que, se nos auto-regularmos, podemos ir           
fazendo e desenvolvendo tudo aquilo que nos propomos, dentro deste universo           
abundante que nos rodeia, sem termos de desistir de nada, a não ser daquilo              
que nos tolhe e prende os sentidos e a percepção da realidade da vida. 
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2 - A ESCOLHA DO TEMA 
 
Fazia todo o sentido para mim fazer uma monografia sobre a Dança. Porque             
foi através da dança que a Biodanza entrou em mim. 
Propus o tema da Dança em Biodanza, fazendo um recorrido sobre a            
evolução da mesma através da História do Homem, focando-me naquilo que           
desde sempre mais me seduziu: a pulsação entre a influência de Apolo e a              
de Dionísio na história da dança. 
Em paralelo com essa análise antropológica, abordo a questão da Biodanza           
como integradora da pulsação entre estes dois pólos – Dionísio e Apolo. 
A Biodanza vindo na sequência do “movimento libertador da dança” introduzido           
no início do século passado por uma visionária Isadora Duncan. A dança            
resgatando o movimento a partir da emoção e do impulso do peito. A             
deslocação fazendo-se com “base”, não mais suspensos de invisíveis fios de           
marionetas articuladas que prendiam no ar os virtuosos bailarinos clássicos. A           
dança como movimento pleno de emoção e vivência. 
Mas a Biodanza bebendo também, e sobretudo, nos primórdios da dança, nos            
movimentos primitivos, nos rituais tribais, nas posições geratrizes carregadas         
de simbologia arquetípica. A Biodanza dançando hoje as raízes ancestrais em           
nós contidas, base instintiva e emocional de gestos plenos de sentido,           
resgatando sempre a nossa identidade na conexão íntima consigo próprio, na           
relação com o outro, na relação com o infinito que nos rodeia. 
 
3 – A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO,  
O QUE SINTO COMO FACILITADORA EM FASE DE SUPERVISÃO  
 
Foco-me sempre no potencial transformador da Biodanza. 
Costumo dizer que, em mim, virou-me a vida “de pernas para o ar”, ou talvez               
devesse dizer o contrário, porque a sinto agora mais harmoniosa e equilibrada            
do que antes. 
As transformações foram grandes. E a todos os níveis.  
O facto de irmos percebendo que nos devemos libertar de tudo aquilo que não              
é a favor da vida – biocêntrico, de tudo aquilo que são relacionamentos tóxicos,              
de tudo o que nos limita a sermos quem de verdade somos, na expressão              
plena dos nossos potenciais. No início estranha-se e questiona-se. Se isso           
alguma vez será possível. E, com o tempo, vai fazendo parte de nós, de tal               
maneira que acontece de forma cada vez mais natural. Quando olhamos para            
trás não nos reconhecemos mais. E ainda bem. 
Acompanhar um grupo regular acarreta essa responsabilidade de inspirar os          
outros a viver de forma não mais dissociada. Essa foi a minha aposta desde o               
início. 
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A minha primeira experiência – Maio/Junho 2008 – foi numa grande empresa –             
o Banco de Portugal, um estágio que duraria 6 semanas, e que deixaria a porta               
aberta para uma possível continuação, que acabou por nunca acontecer. 
A experiência foi válida porque desmontou a minha ilusão de trabalhar com            
work-a-hólics em empresas. Apenas alguns alunos apareceram com        
regularidade (entre 6 a 10 de um universo de trabalhadores onde 800 tinham             
sido convidados). Os argumentos apresentados eram diversos: falta de tempo,          
reuniões de ultima hora, cansaço, não quererem dançar com colegas ou chefes            
com quem não simpatizavam no horário de trabalho. 
A minha segunda experiência – Maio 2008/Janeiro 2009 foi com um grupo de             
Acção Social na Academia Sénior da Cruz Vermelha. 
Um grupo de cerca de 20 alunos com idades entre os 60 e os 80 anos que se                  
deixou contagiar pelo meu entusiasmo, abrindo-se à experiência de dançar a           
vida, de forma plena. Embora com uma presença algo irregular, muitas faltas            
por culpa de diversos factores (tomar conta de netos, dias frios, preguiça,            
doenças próprias da idade) entregavam-se à práctica sem grandes reservas. 
Vê-los a dançar e a responder às minhas consignas também me inspirou para             
este trabalho. Pulsavam entre Apólo e Dionísio. Nalguns momentos esse pulsar           
era extremamente notório. 
Rigorosos nas suas extensões máximas, atentos à expressão controlada do          
movimento, metódicos nos melhoramentos de coordenação e sincronização,        
conscientes do seu corpo nas integrações individuais, mas também soltos e           
desbragados nos jogos lúdicos, entregues à música e à vivência nos           
segmentares de peito, emocionando-se nos gestos expressivos, regressivos        
nas rodas de embalo, em estado de fusão e entrega, as bocas entreabertas e              
as cabeças pendendo, balouçando num suave embalo de um colo gigante. 
A minha terceira experiência, um Grupo Regular de Integração que teve início            
em meados de Outubro de 2008 reuniu alguns alunos que transitaram do grupo             
da Cruz Vermelha e muitos que surgiram espontaneamente, vindos pela mão           
de amigos ou tomando conhecimento através de alguma pouca divulgação que           
fiz.  
O grupo constituiu rapidamente uma Matriz Grupal com um núcleo de cerca de             
18 a 20 elementos, entre os 27 e os 72 anos, sendo o número de senhoras e                 
de homens muito aproximado (neste momento temos uma matriz grupal com           
11 homens e 14 senhoras, havendo ainda alguns outros elementos que           
aparecem de forma mais irregular, por indisponibilidade de tempo. 
Tendo-lhes falado sobre o tema da minha monografia, pedi-lhes que          
respondessem a algumas perguntas num questionário que lhes entreguei.         
Como chegou até ao grupo de Biodanza? O que sentiu ao chegar? Quais as              
suas maiores dificuldades na sua vida do dia a dia? Quais as conquistas que              
gostaria de ver alcançadas dentro do seu processo evolutivo? Descreva em           
algumas linhas como está a sentir a Biodanza dentro de si ao longo deste              
período de práctica regular. O que sente em relação ao movimento e à             
dança que pratica em Biodanza? 
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Aqui ficam alguns testemunhos de partilhas feitas por eles sobre o que sentem: 
Aluna, 67 anos: “consigo relaxar mais facilmente, e já estou mais á vontade             
com os outros, especialmente olhar bem nos olhos dos parceiros, sem medos.” 
Aluna, 47 anos: “o movimento e a dança practicados são extremamente           
libertadores e relaxantes para mim. Por vezes também são penosos e um tanto             
ou quanto dolorosos porque mexem connosco, no nosso íntimo. Tocam em           
pontos fracos e dão-nos consciência de que eles existem.” 
Aluno, 41 anos: “quero voltar a sair do “ovo” partir novamente a casca, deixar              
de ter medo, ir em frente, sem medo das respostas.” 
Aluna, 49 anos: “quero ultrapassar dificuldades de me exprimir através do           
toque, da sensação com os outros seres humanos. Sinto libertação de tensões,            
expressão de sentimentos e emoções recalcadas e presentes. O prazer do           
movimento associado à harmonia. Prazer da dança e da musica, algo que            
sempre esteve presente em mim e que não tive oportunidade de desenvolver.” 
Aluna, 54 anos: “gostaria de conseguir enfrentar os outros e facilitar a            
comunicação. A aula dá-me uma sensação de liberdade e descontracção.          
Sinto-me mais leve.” 
Aluna, 47 anos: “estou a descobrir que nos podemos expressar através da            
dança, e também interiorizar.” 
Aluna, 39 anos: “sinto um revolucionar de emoções. Sinto que estou a ir ao              
epicentro das minhas emoções e olho-as nos olhos, o que é muito positivo pois              
estou a aprofundar o conhecimento de mim própria. Sinto uma primeira fase            
em que me liberto, solto-me e encontro a criança que há em mim. Uma              
segunda fase em que recolho a mim própria, sinto o coração vibrar muito e              
encho-me de bem-estar, deixo-me guiar pela música. Numa terceira fase sinto           
uma grande sintonia com o grupo, é como ter estado a regular um botão que               
encontrou a frequência certa. Sinto o grupo num todo comigo própria e é uma              
verdadeira sensação de paz.” 
Aluno, 57 anos: ”sinto-me mais solto, concentrado em mim e menos           
preocupado com os outros. A expressão corporal é libertadora de tensões, uma            
forma de harmonização entre corpo e alma e é também um meio criativo e              
interpretativo do que cada música nos transmite pessoalmente, traduzindo-se         
numa libertação que nos remete para uma sensação interior de paz.” 
Aluna, 46 anos: “sinto que os movimentos praticados são naturais ao corpo. As             
músicas que se utilizam são muito expressivas e ritmadas e por isso            
ajudam-me na minha coordenação do movimento com a música. Preciso          
practicar muito esse deixar sentir/fluir/ouvir e com a Biodanza tenho o espaço            
certo sem complicações ou regras para desenvolver a minha capacidade de           
sentir.” 
Aluno, 48 anos: “tenho gostado de dançar, sentindo com intensidade e           
expressão. Sinto liberdade com relaxamento e intencionalidade.” 
Aluna, 39 anos: “sinto uma grande evolução tanto a nível das emoções como             
da fluidez, já adquiri alguma alegria de viver. Deixei de tomar comprimidos para             
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dormir. Os movimentos para além de serem condicionados pela melodia e           
ritmo têm vindo a ser alterados á medida que adquiro fluidez, harmonizando os             
gestos practicados e impulsionando e estimulando a dança de forma a           
exteriorizar mais livremente a expressão interior tantas vezes inibida. Os          
movimentos respeitam os meus limites e motivam-me a conhecer as minhas           
capacidades. 
Aluna, 58 anos: “ajuda o meu equilíbrio físico e emocional. E gosto            
principalmente de ser feito em silêncio.” 
Aluna, 51 anos: “sinto muita alegria e liberdade de expressão. Gosto           
principalmente da segunda parte da aula porque deixo fluir os meus           
sentimentos e emoções.” 
Aluna, 50 anos: “sinto que é um movimento em união com o universo, com os               
outros e com a nossa essência. Sinto liberdade já que não há regras como as               
outras danças têm.” 
Aluno, 72 anos: “espero sempre ansiosamente o momento da aula. Consigo           
libertar-me, conviver e aumentar o meu desejo de viver. Alivia o espírito, durmo             
melhor.” 
Aluna, 62 anos: “quando estou a practicar Biodanza sinto que nada de mal me              
poderá acontecer e que, se quisermos, conseguimos ultrapassar os espinhos          
da vida.” 
Aluno, 57 anos: “Encarei o desafio como uma proposta para o meu            
desenvolvimento pessoal. É assim que eu vejo a Biodanza. Uma ferramenta /           
instrumento que nos permite crescer, sobretudo através da expressão corporal          
e da música,  até nos reencontrarmos.  A ambivalência (corpo e espírito) que            
lhe é inerente, é para mim fundamental. Estou a fazer coisas que jamais pensei              
fazer diante de terceiros, sobretudo agora já ...avô! Estou-me a esforçar para            
obter resultados e acho que estou a conseguir progressos que pelo menos            
para mim são 'visíveis' (sinto que está a resultar).” 
 
Aluno, 44 anos: “as aulas de Biodanza são enriquecedoras para encontrarmos           
passo a passo quem nós somos. Tenho que reiniciar o voltar a sentir a musica.               
Fomos construindo paredes ao longo da nossa existência. O esforço para           
sentir é como uma dança onde o gesto harmonioso quase se perde pela             
dureza do pensamento ou pela busca do concreto e da razão fácil.” 
Aluno, 27 anos: “considero para mim este tipo de sessões, extremamente           
produtivas a nível social e interpessoal. Estou a adorar participar nas aulas,            
principalmente pela forma como vou transmitindo as emoções”. Têm sido como           
uma terapia.” 
Aluna, 30 anos: “às vezes parece que as aulas são feitas só para mim. Não só                
pelos recados directos, mas por todo o seu conteúdo. A vontade de rir esconde              
muitas coisas, ainda que não seja a única, sou certamente a que mais             
demonstra isso, com medos de não deixar entrar, ou deixar sair "aquelas            
muitas coisas.” 
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Aluno, 45 anos: “a Biodanza ajuda-me a libertar-me e sinto alegria e plenitude.             
Ajuda-me a tocar emoções que de outra forma não entraria em contacto, de             
forma a conseguir ser tudo o que posso ser.” 
 
Aluno, 49 anos: “acho que entendo o que se está a passar comigo. Fico feliz 
com o que descubro que consigo fazer e expressar e triste pelo desperdício 
que foi todo o passado. Mas não culpo ninguém. Sou o único responsável pelo 
meu destino. 
Emocionalmente fico hiper sensível, quase frágil', ao mesmo tempo que sinto 
uma auto-confiança redobrada com reflexos em todos os aspectos da minha 
vida. É como se tivesse acordado de um sonho e despertado para um mundo 
novo, com todas as possibilidades em aberto e com uma ansia de liberdade 
infinita.” 
 
 Ter a oportunidade de seguir um grupo com regularidade está a ser das             
melhores experiências da minha vida.  
 
 
 
4 – APÓLO E DIONÍSIO E O MODELO TEÓRICO EM BIODANZA  
 
É Nietzsche que no seu livro “O nascimento da tragédia” estabelece a            
dualidade dos dois princípios: o apolíneo e o dionisíaco. 
Na Biodanza não há dualidade mas sim complementaridade pois um não existe            
sem o outro. Existe sim uma pulsação entre os dois pólos, tal como veremos              
adiante. 
No livro de Nietzsche, o princípio apolíneo simboliza a serenidade e o            
controle. O símbolo da perfeição e do equilibrio. A forma, a beleza, a imagem,              
quanto mais bela mais eterna. 
Apolo é o Deus da razão, da inteligência, do equilíbrio e da justa medida. Por               
contraponto Dionísio é o desmedido, aquele onde se manifestam todas as           
formas primitivas, as do instinto e as do inconsciente. 
No mesmo livro, o princípio dionisíaco simboliza a ruptura de todo o controle             
consciente, inibições desfeitas, forças imparáveis do inconsciente, a emergirem         
do mais fundo de nós. Uma experiência mística. 
O pensamento de Nietzsche parte desta distinção para criar estes dois           
princípios de natureza estética (Apólo) e inconsciente (Dionísio). 
Em Biodanza existe a proposta de diversos tipos de dança, podemos, por            
exemplo, utilizar um movimento mais sintonizado com os instintos ou outro           
mais dominado pela potência e pelo ímpeto. No Modelo Teórico isso aparece            
de forma clara. 

 
EIXO HORIZONTAL DO MODELO TEÓRICO DE BIODANZA 
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HARMONIA ESTÉTICA 
 

PERCEPÇÃO SELECTIVA  

CONSCIÊNCIA 
DE SI 

APÓLO  

 

Controle voluntário 

dos movimentos instintivos, 

lucidez e juízo de realidade. 

EXPERIÊNCIA OCEÂNICA 
 

FUSÃO 

REGRESSÃO 

DIONÍSIO 

 

Transe, contacto colectivo, 

 eclosão dos instintos, 

perca do limite corporal, 

embriaguês. 
 

 
A pulsação faz-se entre a consciência intensificada de si (Apólo) e a regressão             
(Dionísio). 
As duas forças são sempre complementares e não vivem uma sem a outra. Tal              
como na Antiga Grécia, uma sociedade ordenada precisa de Apolo para criar            
ordem e de Dionísio como válvula de escape para não se enlouquecer, à força              
do recalcamento das emoções. Em Biodanza existe a integração das duas.           
Sempre. 
Segundo o Modelo teórico, “as danças dionisíacas vinculam-se, desde o ponto           
de vista psicológico com o inconsciente, enquanto as apolíneas se vinculam           
com o consciente. 
Em Biodanza, as danças orgiásticas relacionam-se com o transe musical e as            
danças artísticas. 
As danças dionisíacas orgiásticas vinculam-se com o despertar do eros          
colectivo, a eclosão dos instintos, a diluição do ego, a fusão numa totalidade             
maior, a perca do limite corporal, a voluptuosidade, o aumento da capacidade            
de contacto e comunicação com os outros. 
As danças apolíneas relacionam-se com uma consciencia intensificada de si          
mesmo, a personalização, a harmonia estética, o controle voluntário dos          
impulsos instintivos, a lucidez e o juízo da realidade. (Apostilha do Modelo            
Teórico). 
Em Biodanza os dois movimentos estão presentes. Um sem fim de pulsares            
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conscientes e viscerais que nos remetem para a nossa consciência de           
identidade, a “comovente sensação de estar vivo” e de ser único e diferente. 
Dois pólos complementares ao longo dos exercícios/vivências propostos.        
Aqueles que dão mais enfoque à potência motora / aqueles que dão mais             
enfoque ao resgate dos instintos. Aqueles que potenciam a harmonia e a            
graciosidade / aqueles que desmancham a noção de limite corporal. Apolo           
criando forma / Dionísio reinando a partir dos sentidos. Activação do núcleo            
central de identidade / Fusão no todo com diluição… 
Esse movimento incessante, esse pulsar entre os dois pólos está presente na            
história da dança, na evolução antropológica da dança tal como veremos em            
seguida. 
 
5 – O PULSAR ENTRE APÓLO E DIONÍSIO ATRAVÉS DA HISTÓRIA DA            
DANÇA 
5.1 – Introdução / Conciliação e Questionamento entre os dois pólos:  
Na continuação do exposto até aqui, vou considerar sempre nesta          
apresentação duas vertentes distintas: a linha orgiástica (dionisíaca) a dança          
que tem um sentido visceral, e a linha artística (apolínea) a dança que tem um               
sentido formal e estético. 
As duas vertentes vão alternando através da história e vou tentar explicar como             
houve um constante pulsar entre as duas. 
Chamo a atenção para o facto de, em algumas fases, ter havido uma tentativa              
de conciliação entre esses dois irmãos tão distintos.  
Existiram outras fases de constante questionamento da abordagem anterior.         
No período da dança moderna, em que a evolução e o “pôr em causa” se fez                
com maior rapidez e alternância, podemos observar coreógrafos que rompem          
com o anterior por quererem exprimir-se desde dentro, e outros que evoluem            
no sentido da composição estética quase mecânica, cortando com a emoção e            
as manifestações de dança a partir do interior de si mesmo. 
Mas, no geral, houve fases bem dionisíacas, vinculadas com o inconsciente, o            
transe, o despertar dos instintos, a perca do limite, a voluptuosidade, e outras             
fases bem apolíneas, relacionadas com um a consciência de si mesmo, a            
harmonia, a estética, o controle voluntário dos impulsos instintivos, a lucidez e            
o juízo da realidade. 
Nas danças de orientação dionisíaca temos as danças primitivas, os bacanais           
romanos e os sambas e batucadas do Carnaval brasileiro só para dar três             
exemplos bem distintos. 
Nas danças de orientação apolínea temos os cerimoniais do antigo Egipto, a            
dança hindu de Shiva e o ballet clássico para focar também apenas outros três              
exemplos. 
Vou dar agora uma ideia da evolução das várias danças através dos tempos             
para se distinguirem facilmente as que são vinculadas a uma orientação ou a             
outra (Apólo ou Dionísio) e para observarmos em algumas épocas o pulsar            
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entre os dois extremos: 
 
5.2 – Danças primitivas e da Antiguidade: 
Danças primitivas (conectadas a Dionísio) - para o primitivo dançar é           
revestir-se de força vital, é seguir um impulso que vem de dentro, é seguir o               
instinto e a emoção, o primitivo dança os momentos importantes da vida, seja             
para glorificar façanhas de guerra, seja para chamar a chuva e pedir a bênção              
para as colheitas. 
No Congo por exemplo, debaixo do ritmo do tambor, as danças conduzem os             
bailarinos ao estado de êxtase, para eles a dança é um trânsito para se atingir               
uma comunicação com o superior. 
Os povos primitivos da Nova Guiné e do Norte da Austrália celebram orgias             
quando começam as chuvas. Os excessos cumprem o seu papel, rompem           
barreiras e ajudam a que circule a força, a vida. O que estava vazio fica a                
transbordar, o que estava separado funde-se com a grande matriz universal. 
 
Dança de Shiva (conectada a Apolo) - é uma representação do processo            
cósmico de criação e de destruição infinita. O bailarino realiza a dança que cria              
e destrói o universo, apresentando um conjunto dramático de movimentos que           
têm esse poder de mutação, de transformação da realidade.  
De forma semelhante, também apolínea, no antigo Egipto, a dança da estrela            
da manhã evoca os deuses, a natureza e o movimento dos astros. 
 
Na dança profana (apolínea) o homem faz parte de um grupo. 
Começando pela organização colectiva de trabalho, onde existe ritmo,         
cadência (movimentos colectivos de pescadores, ferreiros, trabalhadores no        
campo, etc.), a força do grupo uma vez coordenada e ritmada mostra-se            
superior à soma das forças individuais dos participantes. Aí a dança exprime a             
coesão e o poder da comunidade. 
 
Na Grécia antiga a dança aparece presente em quase todos os sectores da             
vida social: na religião, na educação, nas comemorações, nos ritos agrários,           
nos estudos filosóficos e na vida quotidiana. 
Segundo a perspectiva de Ted Shaun (e de acordo com o livro do Roger              
Garaudy) Atenas começou por ser uma pequena aldeia onde traziam as uvas            
para serem pisadas. Os homens pisavam-nas formando uma roda, e o           
movimento fez-se rítmico, circular. Em volta sentavam-se outros trabalhadores         
à espera de os revezarem, e em sua volta, em vários sucalcos sentava-se a              
população, daí tendo nascido a forma do anfiteatro grego. 
As danças religiosas eram diversas, cada Deus tendo os seus rituais. 
Encontramos danças dionisíacas, ou seja, do Deus Dionísio, o Deus do           
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despertar primaveril da vegetação, da fertilidade e da fecundidade, do          
entusiasmo e da embriaguez, do transe, do irracional. Os festivais em           
homenagem a Dionísio eram três (de acordo com a Wikipédia): as Dionisíacas            
Rurais que se destinavam a solicitar a Dionísio a fertilidade das terras, o             
Festival de Lenaea devotado aos casamentos e, finalmente, a Grande Dionísia,           
celebrada em Atenas e para a qual inúmeras peças gregas foram escritas e             
chegaram até aos nossos dias. 
Na história da antiguidade grega as danças foram sofrendo modificações          
passando de cerimónias litúrgicas para cerimónias civis, e depois, de actos           
teatrais para danças de diversão (mais apolíneas). 
Não há dúvida que a dança tinha um papel fundamental naquela sociedade,            
Platão estudou-a e classificou-a "A dança é um meio excelente de ser            
agradável aos Deuses e honrá-los" ou "Os que honram melhor os Deuses pela             
dança são também os melhores no combate" e além de tudo isso, dá             
proporções correctas ao corpo, aqui está novamente a referencia ao belo, à            
estética, à harmonia, ao apolíneo. 
Havia danças para todas as ocasiões como nascimentos, casamentos,         
banquetes, e outros. Essas danças eram livres, não havendo coreografias, mas           
sim rodas e filas espontâneas. 
Mas também existiam danças com técnicas e passos convencionados, mas          
essas eram as danças dos cultos, dos teatros ou das celebrações tradicionais.            
Existem registos de danças, praticadas por mulheres, com os braços em           
oposição, a dançarina quebra os antebraços na altura dos cotovelos, um para            
baixo e um para cima. No primeiro caso, a palma da mão abre-se em direcção               
ao chão e, no outro, em direcção ao céu. Esse gesto foi encontrado em              
representações das mais diversas danças, desde as pré-históricas às egípcias,          
e ilustra o intercâmbio que houve entre as civilizações. 
Nos banquetes, dançarinas profissionais executavam movimentos provocantes       
e acrobáticos, acompanhadas por música. Existiam passos e nomenclatura.         
Havia ainda convenções com significados: os braços estendidos com as mãos           
voltadas para o céu significavam súplica, as mãos estendidas diante do           
espectador significavam apóstrofe ao público e as mãos horizontais, paralelas          
ao chão, significavam tristeza.  
Vemos que, na Grécia, sempre houve danças tanto de vertente dionisíaca           
como de vertente apolínea. 
 
Mas depois surgem os romanos que não vivem do ponto de vista estético             
como os gregos, os romanos são “brutos”, são soldados, conquistadores, e as            
suas manifestações de dança correspondem à sua natureza: 
Dançam rituais guerreiros, em honra de Marte, garantindo a perenidade de           
Roma, utilizando-se escudos sagrados que eram guardados para esses         
eventos. Essa dança era um Tripudium, uma dança em três tempos. 
Eram danças de cariz mais apolíneo, com marcações. 
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Durante o Império a dança voltou a ser praticada com frequência, inclusive por             
mulheres de classes elevadas, mas as danças que fizeram mais sucesso foram            
as dos jogos de circo.  
Mas a dança que tinha deixado de ser sagrada também perdeu, além do seu              
sentido inicial, muitos movimentos e conotações, chegando com os famosos          
banquetes romanos aos célebres bacanais, mais dionisíacos. 
Novamente esse pulsar entre as danças apolíneas e as dionisíacas. 
5.3 – Danças na Era Cristã / Idade Média: 
E novamente um corte. Os cristãos condenam os espectáculos dos Romanos           
(tanto os jogos de circo como os bacanais) e automaticamente reprimem a            
dança porque a associam a toda a corrupção desse universo. 
S. Paulo opõe o espírito aos sentidos e despreza o corpo. “O bem no homem               
está na alma, o mal está na carne”. A dança perde a sua força. Começa uma                
era de repressão. O baptismo era recusado aos que actuavam no circo ou na              
pantomima, os artistas não podem ser enterrados em campo santo. 
Sobreviveram muito poucas danças litúrgicas, sobreviveram melhor as danças         
profanas, dos camponeses e dos nobres. 
 
A Idade Média foi responsável por uma ruptura brutal na evolução da dança.             
Na antiguidade, a dança era sagrada, e logo evoluiu para um ritual tribal em              
honra aos Deuses. 
Por não aceitar outras crenças, a igreja católica medieval proibiu esses tipos de             
dança e apenas foram evoluindo as danças recreativas. 
Essas danças, mesmo não sendo proibidas, eram mal vistas pelas autoridades           
eclesiásticas, pois eram vistas como uma manifestação da espontaneidade         
individual. 
Apesar da repressão e das proibições, podem-se encontrar evidências de que           
as pessoas dançavam em comemorações e em momentos de festa. 
Era a dança popular e livre, que significava comunhão porque era dançada em             
grupos, em rodas ou fileiras. 
Então, as camadas privilegiadas, buscando uma forma de se diferenciar,          
inventaram uma dança mais rica, na qual o corpo acompanhava uma métrica            
musical que mudava. Ao mesmo tempo, começaram a procurar a beleza das            
formas, a estética que iria organizar os movimentos. 
Vemos novamente a evolução de uma dança mais espontânea para uma           
tentativa de controlo e organização dos movimentos. 
Na época da Guerra dos Cem Anos, das piores colheitas da era medieval e da               
crise da Igreja, a dança seguiu as tendências refinando suas formas, variando            
os seus ritmos e simbolizando a morte em seu sentido mais brutal. 
Os ritmos passaram a ser mais variados, alternando tempos lentos e tempos            
rápidos. A Carola, dança da Alegria, tornou-se uma dança macabra, muitas           
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vezes dançada em cemitérios. Esse costume difundiu-se com o objectivo de           
mostrar que "a vida é uma Carola conduzida pela morte", transformando a            
morte num motivo para se viver de acordo com as regras e dogmas católicos (o               
medo de ir para o "inferno" comandava as escolhas e as vidas das pessoas).              
Dançava-se até para espantar uma epidemia. 
Nessa época, a única dança destinada ao espectáculo era a dança dos nobres,             
as outras danças eram rituais. 
Temos novamente um apontamento de danças mais dionisíacas. 
 
Depois vêm os bailes de Momos onde se dança a Mourisca, uma dança             
importada dos árabes, em ritmo binário, marcada por batidas dos pés ou dos             
calcanhares, com movimentos de coreografia específicos. Novamente uma        
aproximação da vertente apolínea. 
O momo tornou-se uma dança espectáculo quando começou a ser dançado           
como atracção entre os pratos de um banquete. 
 
5.4 – A Dança a partir do Renascimento / o florescimento do Ballet Clássico: 
A dança apolínea tem o seu florescimento no Renascimento, em Itália, o que             
corresponde a uma fase de grande mudança da sociedade e das artes em             
geral, o centro de tudo passa a estar no Homem e não mais em Deus, como                
acontecia em épocas anteriores. Dá-se o desenvolvimento de uma nova          
burguesia que enriquece e começa a encomendar obras de arte (o que faz com              
que a arte se desligue da Igreja e deixe de estar sob o seu poder). A nobreza                 
cultiva o comportamento refinado. Quando Catarina de Médicis, princesa         
italiana, leva a dança para a corte francesa (quando casa com Henrique II),             
esta começa a ser executada com coreografias, que devem ser aprendidas por            
todos os nobres, como um símbolo de poder e riqueza. 
Quase 200 anos mais tarde, Luís XIV dá-lhe um novo impulso participando            
como bailarino em diversos espectáculos (num deles fazendo o papel de Rei            
Sol por cujo nome ficou conhecido) e criando a primeira “Academia Real de             
Dança”. A dança passa por uma evolução importante, passa a ser dançada            
num palco (elevado) com espectadores só de um lado, o que faz com que o               
bailarino se deva apresentar sempre de frente, mesmo quando se desloca de            
um lado para o outro (surgem as posições das pernas, joelhos e pés voltados              
para o exterior - “en dehors”, o bailarino mantém o peito voltado para a              
audiência mas desloca-se lateralmente).  
Outro dado importante é que a técnica evolui muito. Primeiro eram           
essencialmente os movimentos de braços que tinham toda a importância          
porque as pernas estavam tapadas pelos figurinos pesadíssimos.        
Seguidamente Marie Camargo ousa rasgar as saias do joelho para baixo de            
forma a mostrar os movimentos dos pés. Passa a desenvolver-se a técnica das             
pernas e dos pés que finalmente são visíveis.  
Por outro lado, com o palco elevado surge a necessidade dos saltos em altura              
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no ballet, o que não acontecia até essa data. Os bailarinos passam a saltar              
para serem mais visíveis. 
Os passos são codificados, a técnica académica é sistematizada até à           
exaustão. 
A dança é nessa fase profundamente apolínea, os temas abordados são           
clássicos e a dança aproxima-se dos ideais greco-romanos de perfeição          
estética e imortalidade. É uma arte rigorosa. 
Mas tal como aconteceu com outras artes, um excesso de academismo levou à             
esclerose. A perfeição técnica tornou-se um fim em si mesmo. A arte            
separou-se da vida e da expressão. 
Alguns como Noverre quiseram dar-lhe um significado mais humano (“a dança           
é a arte de fazer passar emoção à alma do espectador”). A dança para ele não                
era puro virtuosismo físico mas um meio de expressão dramática e de            
comunicação. Observamos aqui um lampejo de Dionísio! Com a sua nomeação           
para Maître de Ballet da Academia Real de Paris começa uma nova fase em              
que o ballet gira em torno de uma acção dramática, que conta uma história.              
Estamos em plena fase do Romantismo, no final do século XVIII, a revolução             
francesa (1789), os ideais “igualdade, liberdade, fraternidade” que abafam a          
rigidez dos ideais estéticos greco-romanos. 
Os bailarinos deixam de parecer máscaras e transmitem toda a emoção           
também nos seus rostos. Procura-se a poesia do corpo, a fluidez do            
movimento, a emoção, surge a dança em pontas em que a bailarina se torna              
mais leve e mais diáfana. O bailarino passa a ser o seu suporte: forte, belo e                
expressivo. Foi Maria Taglioni, em 1826, que inventou a dança em pontas e             
firmou o predomínio da bailarina sobre o bailarino, que, de certa forma, foi             
reduzido a “porteur”. 
Essa fase evolui ao longo do século XIX. Os bailarinos e os coreógrafos             
circulam por toda a Europa. É na Rússia, incentivada pela monarquia           
tradicional dos Czares que a dança se torna novamente uma forma de mostrar             
poder e grandiosidade. Petipa, um coreógrafo francês, imigra para a Rússia e            
passa a coreografar os ballets imperiais dos Czares, tornando-se responsável          
pela força da Escola Russa em todo o mundo. 
A dança no início do séc. XX tinha-se transformado numa arte decorativa,            
desumanizada, adormecida. 
São bailados neoclássicos em que os temas são escolhidos pelas          
possibilidades cénicas que oferecem, com maior valorização da forma do que           
da poesia e da sensibilidade. 
 
5.5 – A Dança no séc. XX: 
No início do séc. XX, principalmente após a 1ª guerra mundial, as artes estão              
em plena ebulição, a pintura luta contra o academismo (surgiu a fotografia,            
para quê pintar igual àquilo que se vê?), a dança também se revolta contra o               
espírito do ballet clássico. 
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Após vários séculos de repressão do instinto, do dionisíaco no movimento, na            
dança, chega a revolução da era moderna, e os seus criadores, como Picasso             
na pintura e Martha Graham na dança. 
Após a rebelião surge a invenção consciente de uma nova criação artística. 
A dança moderna afirmou o poder do corpo de se mover a partir de dentro,               
compondo a forma do movimento como expressão de um significado interno. 
Contra o exclusivo virtuosismo mecânico das pernas pôs o corpo todo a            
trabalhar, privilegiando em vez dos membros periféricos, o centro gerador de           
todo o movimento, o tronco, a partir do qual a energia interna se expande em               
ondas explosivas de expressão. 
Os bailarinos dançam descalços, trabalham contracções, torções, desencaixe,        
desequilíbrios, e os seus movimentos são muito mais livres. 
A dança moderna está imbuída dos ideais de expressão e emoção humana            
como princípios edificantes da criação artística. Ela dá autonomia ao sujeito           
criador. 
A dança moderna contribuiu para dar novamente ao homem a sua identidade,            
devolvendo-lhe o sentimento de corpo, aí começou o resgate das dimensões           
perdidas. 
Mas comecemos pelos primeiros revolucionários e vejamos que mesmo ao          
longo dessa revolução chamada dança moderna houve também um pulsar          
entre o movimento mais dionisíaco e o movimento mais apolíneo. 
 
Isadora Duncan (1877-1927, S. Francisco, EUA) trouxe uma nova concepção          
de dança e de vida (ainda não uma técnica nova). Ela sentia que era              
necessário exprimir os sentimentos e as emoções da humanidade. A dança           
para ela era uma arte de libertação. 
Ela dizia: “a dança é o êxtase dionisíaco que tudo arrasta”. 
Era uma revolucionária que se guiava pelo instinto e não pela razão. 
Isadora não deixou uma escola, uma técnica, mas trouxe o novo espírito que             
tornaria possível a grande renovação. 
No ballet russo o treino tinha como objectivo separar os movimentos do corpo             
do espírito. E Isadora achava que o corpo devia ser o intérprete da alma e do                
espírito. 
No ballet, o movimento obedece a uma lógica mecânica a partir da coluna             
(como uma marioneta), na dança de Isadora Duncan o centro de irradiação            
deve encontrar-se onde estão as emoções (plexo solar). 
Isadora dançava com os pés descalços, em contacto com a terra por oposição             
aos bailarinos clássicos que em pontas fugiam do chão, e da gravidade. 
A sua dança modificou as concepções estéticas vigentes na época, dividindo           
opiniões. Para ela a sua arte era a expressão da vida, os seus movimentos              
derivavam dos desejos da sua imaginação e do seu espírito. Deixava-se levar            
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por movimentos espontâneos, criando um vigoroso e livre estilo pessoal. Corria           
como uma bacante, com túnicas vaporosas, os pés descalços e os cabelos            
semi-soltos, libertou a arte da dança que estava suspensa há séculos… As            
pinturas dos vasos gregos serviram-lhe de fonte de inspiração e evocação do            
espírito dionisíaco. Quebrou todos os tabus, ousando dançar composições de          
grandes músicos como Beethoven, Chopin e Brahms. 
 
Ruth Saint-Dennis tinha a técnica de base do ballet mas dançava descalça e             
sem pontas. 
Ela dizia que a maior fraqueza da civilização ocidental fora ter aprofundado o             
dualismo corpo-alma, em vez de realizar a grande integração do homem na            
sua totalidade e na sua unicidade. Então, Ruth Saint-Dennis voltou-se para o            
Oriente, abriu a dança às religiões e danças do Oriente. 
 
Ted Shawn recuperou o papel do homem na dança (que estava mais relegado             
a “porteur”) e enraizou a dança na terra e nas tradições americanas. Retirou da              
música e da dança dos negros os grandes movimentos e ritmos importantes do             
jazz e finalmente apresentou um estudo sistemático dos movimentos do corpo           
humano, baseando-se em François Delsarte. 
François Delsarte (1811-1871) foi inicialmente actor. Estudou as leis que          
regem o uso do corpo humano como meio de expressão. Ele observou durante             
40 anos os gestos expressivos das pessoas em todas as situações da vida             
(exemplo: a posição do polegar demonstra o grau de afectividade da           
empregada ou da mãe com o bebé, a posição dos ombros que não podem              
permanecer no lugar ao transmitir emoção, os cotovelos mais perto ou mais            
longe do corpo consoante o grau de medo ou confiança). 
A partir dos estudos de Delsarte, Ted Shawn opôs a dança moderna ao ballet: 
- Primazia do papel do tronco como fonte de expressão (ao invés de um torso               
rígido). 
- Fluxo de sequência de movimento, movendo as vértebras uma a uma na             
queda e no levantar. 
- Alternância de movimentos de tensão e de extensão (contraction/release) 
- Peso do corpo, gravidade, relação com a terra (ao contrário da fuga do solo               
do ballet). 
 
Martha Graham não queria dançar os deuses hindus ou ritos astecas, queria            
falar sobre os problemas da sua época e por isso distancia-se de Ruth             
Saint-Dennis e de Ted Shawn. 
Ela cria a dança da idade da angústia e da revolta (em oposição com o exprimir                
o prazer do sonho). Tal como Picasso, ela integra as contribuições dos            
percursores mas cria uma nova técnica. Inspira-se nas outras artes, no jazz.            
Para ela a técnica é o que permite ao corpo chegar à sua plena expressividade.               
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Adquirir técnica tem o fim de treinar o corpo para responder a qualquer             
exigência do espírito que tenha a visão do que quer dizer. 
Cria uma dança muito diferente do ballet com os seus sistemas de passos             
rígidos e figuras codificadas. Exemplos disso são os equilíbrios com os joelhos            
flexionados, os movimentos em giro sobre as coxas, a coluna vertebral fora do             
eixo. Em oposição com o esforço do ballet clássico para fugir do chão ela              
mergulha o calcanhar no chão para sentir a seiva da terra e retomar o contacto               
vital do guerreiro. 
Martha Graham iniciou um trabalho capital na história da dança moderna, não            
apenas na busca de novas formas de expressão, mas nas temáticas das suas             
danças, sempre ligadas à literatura e aos problemas do ser humano, o seu             
relacionamento com o mundo que o cerca e com os demais seres da natureza.              
Trabalhando sempre com artistas contemporâneos passou a ser um dos          
baluartes do modernismo na dança. Enfatizava sempre a relação do dançarino           
com o chão. 
 
Mary Wigman na Alemanha recorre a movimentos agachados, ajoelhados,         
rastejantes, mãos crispadas na terra. Ela inverteu a relação “música precede           
dança”, ambas devem nascer em simultâneo, dos movimentos da vida. 
Dançarina, coreógrafa e professora, estudou com Von Laban portanto limitava          
o espaço do dançarino ao icosaedro. Tornou-se o berço da dança moderna            
alemã. O seu sistema não aceitava o carácter narrativo da dança, que não             
tinha que contar uma história. Considerava o plexo solar o núcleo gerador do             
movimento. Empregava ainda o “en dehors” mas somente para encontrar um           
maior equilíbrio.  
 
Rudolf Von Laban é considerado como o teórico da dança do séc. 20, ele cria               
um sistema de anotações dos movimentos utilizados em todo o mundo (ele            
começa por fazer arquitectura e tem quase uma obsessão pela relação entre o             
movimento humano e o espaço que o circunda). 
Nos seus estudos concebe um espaço do corpo em forma de icosaedro            
(poliedro invisível com 20 faces) cujas intersecções marcam as direcções          
possíveis dos movimentos do bailarino, que se mantém no centro.  
O movimento é para ele a manifestação exterior de um movimento interior. 
Segundo Von Laban, o que dá grandeza à dança não é o facto de ensinar uma                
moral ou uma religião ou uma política mas sim fazer despertar em nós uma              
profunda tomada de consciência da vida, de que somos responsáveis pelo           
nosso destino e livres nas nossas acções.  

Ele estudou os movimentos de trabalho e os ritmos fundamentais. O            
movimento, raiz comum do trabalho e da dança, foi analisado por Von Laban             
do ponto de vista do corpo humano e das relações desse corpo com o espaço.  
Existem dois tipos essenciais de movimento: 
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- os que partem do centro do corpo para a periferia (free flow) -              
expansão/repulsão. 
- os que partem das mãos e vão refluindo para o centro do corpo (bound flow) –                 
possessão. 
 
Doris Humphrey também acredita que a dança se alimenta dos movimentos           
da vida. Ela estuda as raízes remotas desses movimentos (exemplo: saudar           
alguém, desde o ajoelhar à frente do chefe da tribo até o leve baixar de cabeça                
actual). Tal como Martha Graham ela tem necessidade de romper com Ruth            
Saint-Dennis e Ted Shawn porque tem vontade de exprimir o seu povo e o seu               
tempo. Ela estuda muito a questão do ritmo, enquanto Martha Graham se foca             
no ritmo respiratório e Mary Wigman no ritmo emocional, Doris Humphrey           
foca-se no ritmo motor. Muitos movimentos seus característicos afastam-se de          
um ponto de equilíbrio e voltam a ele. 
Doris Humphrey foi das primeiras a imprimir à dança, nos temas abordados,            
um cunho político de tendência esquerdista, buscou novas formas de ensino, e            
era detentora de um vigor quase masculino e impressionante vitalidade. 
 
Merce Cunningham é um ex primeiro bailarino de Martha Graham e faz parte             
de uma nova fase a que podemos chamar a nova Dança, contemporâneo da             
Pop Art, da Nova Poesia, etc. Para ele a dança começa no movimento e não               
no sentimento, ele rejeita a concepção dramática, assim como rejeita a           
concepção figurativa. Ele considera o movimento em si como matéria de dança            
e cada espectador lhe atribui este ou aquele sentido. 
Merce Cunningham elimina as elegâncias artificiais do ballet e as motivações           
expressivas da dança moderna. Ele retoma a escrita automática, o papel do            
acaso objectivo, dos surrealistas e de Dada, chega a escrever movimentos           
nuns papéis, baralha-os, sorteia e assim compõe as coreografias. John Cage,           
compositor e seu companheiro faz o mesmo com a sua música que ele chama              
“estocástica”. O resultado é um movimento para a cabeça, um para os braços,             
um para o tronco, um para as pernas, todos executados como o acaso os              
reuniu (observando-se um mínimo de compatibilidade com a anatomia e o           
equilíbrio). A forma de composição evoca colagens, a sucessão dos          
movimentos, os tempos da dança, não há pontos privilegiados no espaço, as            
formas de abstracção são levadas até ao limite. A música de john Cage             
também não tem qualquer conotação emocional (ruídos, música concreta, sons          
electrónicos). Com o cenário e a luz passa-se o mesmo, não há um             
enquadramento visual da dança, tudo é uma realidade autónoma. Trata-se de           
dança abstracta, tal como há pintura abstracta. 
Foram explorados muito becos e, a certa altura, não se chega a nenhum lado.              
Deste ponto onde tudo é posto em causa tem que se partir de novo. Um               
renascimento é possível. 
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Pina Bausch faz do paradoxo um meio de criação de movimentos. 
No início de uma composição trabalha com os seus bailarinos fazendo-lhes           
perguntas: “como é que você abre o seu ovo à la coque?” ou propõe              
palavras-chave como “ternura” ou “montar uma armadilha a alguém”. 
As imagens produzidas pelas respostas desenvolvem uma vasta relação de          
gestos que progressivamente vão adquirindo alguma lógica interior. 
O movimento proposto é sempre paradoxal, é algo e o seu contrário em             
simultâneo. Numa cena a dois a bailarina corre para o seu par, embate             
violentamente contra ele, abraça-o e a seguir é repelida, recua de novo, volta a              
precipitar-se para o beijar. 
Outro exemplo: uma personagem procura o seu lugar num café, há um            
bailarino que afasta as cadeiras, abrindo-lhe caminho, mas como lhe vai           
retirando as cadeiras faz o deserto à sua volta não lhe dando possibilidade de              
se sentar. A personagem fica cercada por cadeiras, como sitiada no meio da             
clareira que se criou. 
Outra cena: uma mulher encontra um homem. Abraçam-se. Um outro aparece           
que começa a desprender os braços dela, pega nela e coloca-a em cima do              
par, que não a consegue receber e ela cai. 
Este é o “teatro-dança” de Pina Bausch, convoca influências de ballet, de            
dança moderna, de music-hall, de circo, de teatro de rua, de festa de salão ou               
de feira. É uma espécie de patchwork sempre na fronteira de todas as artes do               
espectáculo mas concedendo um primado à dança. 
Sendo um espectáculo, é no entanto compreensível que os bailarinos da           
companhia possam experimentar, ao dançarem, uma profunda impressão de         
autenticidade, ou que se apropriem de um seu ser mais escondido. 
O movimento dançado comporta duas direcções: de fora para dentro e           
extraindo o gesto próprio da emoção mais escondida. 
Cada bailarino sente-se implicado até ao mais íntimo do seu ser. Os bailarinos             
desempenham, cada um deles, a sua emoção e a emoção dos outros. Este             
trabalho atinge camadas profundas do seu inconsciente, como eles próprios          
testemunham. 
 
A dança prospectiva e Maurice Béjart. A definição é uma dança para definir a              
acção do homem quando não é apenas adaptação ao passado mas invenção            
do futuro. A dança retoma a bases da dança clássica. 
Maurice Béjart diz: “o ballet clássico despojado das flores e rendinhas que            
falseavam a sua significação permanece de uma beleza evidente”. 
Conservando o rigor necessário da dança clássica mas aberto a uma libertação            
do gesto, baseando-se na busca filosófica “prospectiva” do seu pai Gaston           
Berger.  
A dança como a filosofia, como a fé, como todas as artes, é busca dessa parte                
do divino que está em nós. Béjart busca o que tem origem profunda nos mitos,               
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na psicanálise, na religião, na vida secreta de um povo, de uma civilização, do              
homem. 
Béjart une a dança clássica (a escola académica) e a dança moderna            
(descontracção e improvisação) e a flexibilidade oriental e o élan instintivo do            
folclore. 
Em 1954 Béjart vê Martha Graham a dançar e toma consciência da            
necessidade da fusão entre o teatro e a dança, entre a dança clássica e a               
dança moderna, entre a disciplina rigorosa da dança clássica e a flexibilidade e             
a expressividade do tronco da dança moderna, os braços e as mãos que fazem              
a grandeza da dança hindu, os ritmos sincopados do jazz, o sapateado da             
dança espanhola, as torções do twist. “Eu queria que se soubesse que o             
homem é um animal e um Deus”, diz Béjart. 
Ele também diz: “Nós coreógrafos estamos ali para fazer o parto do que os              
bailarinos trazem dentro deles”, o bailarino é mais importante do que o            
coreógrafo e há sempre lugar à improvisação. 
 
 
5.6 – As Danças Sevilhanas e o Flamenco: 
Poderíamos continuar a falar e dar exemplos de outras danças em que se faz a               
leitura da emoção dionisíaca ou da harmonia apolínea, mas vamos só dar dois             
exemplos finais: as danças sevilhanas e o flamenco. 
As danças sevilhanas são quatro e têm cada uma a sua coreografia específica,             
a sua marcação de passos, postura, e não há muito como improvisar fora dos              
passos obrigatórios. É muito apolíneo. 
Por outro lado, o flamenco é muito mais livre e dançado muito mais desde              
dentro que é combinação de canto, dança, guitarra e o seu elemento principal             
“a alma” ou o “sentimento” flamenco. Todos os que o experimentam exploram a             
emoção e o sentimento de incorporar o flamenco. Um dos fascinantes aspectos            
é o baile, os braços, os círculos com os punhos, o detalhe da postura. A               
intensa expressão no rosto do “bailaor” atrai logo o respeito do público. O baile              
é repleto de força, paixão, expressão. É muito dionisíaco.  
 
5.7 – Conclusão: 
Em conclusão, quando o dançarino põe em acção os seus movimentos de            
forma consciente, seguindo padrões estéticos, necessidades expressivas ou de         
representação, está a tomar o comando de uma série de funções vinculadas à             
consciência da própria identidade. 
São movimentos voluntários, é uma busca consciente de alguns efeitos, a           
coordenação de diferentes movimentos em função do tema, aí o dançarino põe            
em acção toda a sua capacidade de jogo, de equilíbrio, de coordenação, de             
expressão. 
Através da história da dança existiu o propósito de formar bons bailarinos que             
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fossem capazes de alcançar, através de muito exercício e aprendizagem, altos           
níveis de destreza e beleza dos movimentos. Mas houve quem se revoltasse            
contra o excesso de narcisismo na dança. 
Surgiram filosofias opostas, não interessam relações hierárquicas mas sim         
desenvolvimento e clímax, não interessam virtuosismos exacerbados mas sim         
desempenho e carácter, não interessa monumentalidade mas sim escala         
humana. 
O dançarino transforma-se em dança. 
É o que sempre aconteceu em cerimónias e rituais pertencentes a religiões            
arcaicas, é o que acontece em certas danças místicas, de transe, de êxtase, aí              
o indivíduo não está conscientemente a dançar uma música ele transforma-se           
na música. A música dança o indivíduo, a sua identidade dissolve-se. 
A dança moderna veio, com alguns dos seus mentores, recuperar essa noção            
dionisíaca da dança.  
O pulsar mantém-se. 
 
6 – A DANÇA EM BIODANZA 
 
Havendo maratonas sobre temas tão variados, ao longo de 3 anos de Escola             
de Formação para Facilitador de Biodanza, e sendo eu uma apaixonada pela            
dança, sempre lamentei internamente que não houvesse pelo menos uma que           
fosse dedicada a este tema. Talvez não de forma académica tradicional, da            
mesma forma que isso não acontece nos restantes temas dos workshops de            
fim-de-semana, mas sim resgatando na história pulsações de dança que          
correspondem também ao que dançamos em Biodanza. 
Utilizando a Biodanza esta ferramenta para actuar em nós, para mim faria            
sentido mergulhar no mundo da dança e perceber como, quem, quando, de            
que forma a dança foi usada desde os primórdios da nossa história. 
Como evoluiu, quem contribuiu para a expressar de formas tão distintas,           
acompanhando as correntes de outras artes, em paralelo. Como exemplo,          
temos o movimento romântico nas artes plásticas, na literatura, na arquitectura           
e, da mesma forma, ele está presente na manifestação artística da dança.            
Quando há cortes, por exemplo com o modernismo, vemos em pintura a sua             
manifestação, tal como em literatura e filosofia, e, da mesma forma, na dança             
vemos como isso é expresso, provocando um questionamento e um          
rompimento em relação à fase anterior. Tudo é coerente dentro da sua época e              
evolução e faz sentido olhar para todas as artes em conjunto. 
A questão que sempre me fascinou foi perceber de que forma a Biodanza foi              
beber às formas de dança anteriores, consciente ou inconscientemente,         
recombinando esses movimentos e dando-lhes um propósito, como adiante         
veremos. 
Em seguida desenvolvo algumas considerações sobre heranças de        
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movimentos de dança onde a Biodanza se terá inspirado. Nalguns casos de            
forma directa e consciente, noutros de forma subtil, como um observador           
atento, percebendo o que faz mais sentido utilizar para deflagrar esta ou aquela             
emoção, que acabará para contribuir para a nossa melhor integração. 
Vejo o caminho de Rolando Toro dessa forma, um visionário, sem dúvida,            
criador de algo que se tornou imenso e o ultrapassou, mas sempre com a              
grande qualidade de se manter observador e de estar atento, a forma            
existencialista de ir propondo um caminho, sentindo e aprendendo com o seu            
sentir e o dos outros, uma evolução consistente, diluindo a fronteira do dentro e              
do fora, levando o mundo a dançar e aprendendo com a dança do mundo. 
Apenas irei referir as heranças a partir da dança moderna, das danças            
primitivas, da dança lúdica das crianças que também inspira a dança criativa.            
Mas muitas mais influências estão presentes. Tendo, por exemplo Rolando          
Toro praticado o Tai-chi, os seus princípios estão presentes nas séries de            
fluidez. A Biodanza busca, aqui e ali, tudo o que nos transporta ao encontro da               
nossa identidade e da nossa integração, munindo-nos de uma ferramenta de           
integração motora que nos permite expressar a nossa dança interna e a nossa             
coreografia própria e única. 
 
6.1 – A Herança da Dança Moderna: 
Na perspectiva da Biodanza, o movimento de dança surge imbuído do espírito            
revolucionário da “dança a partir do peito”, do resgate das emoções, do            
movimento inspirado pelo instinto, pelo recuperar do sentir e não do fazer… 
Na análise antropológica da dança, na observação da evolução da dança,           
vemos sobretudo a dança como arte, como espectáculo. 
A Biodanza distingue-se porque não é manifestação artística. Mas vai beber           
forçosamente influências de movimentos de dança, ao longo da história da           
dança, como passarei a desenvolver em seguida. 
A Biodanza propõe, como exercícios repetidos ao longo do tempo, na segunda            
parte das suas aulas, exercícios de integração individual, fluidez e          
segmentares, que visam desaceleração e diluição de tensões para aceder ao           
movimento sentido a partir da vivência. Emoção da música, emoção do           
movimento, emoção da vivência. O mesmo acontece na preparação dos          
bailarinos de dança contemporânea. Apenas o seu enfoque é mais exigente do            
ponto de vista técnico na dança, e mais focado no afloramento da emoção em              
Biodanza. 
Exercícios como extensão máxima e harmónica, deslocamento com leveza,         
fluidez com rotação do calcanhar e deslocamento remetem-me de imediato          
para as minhas memórias de aluna de dança, em que se trabalha centro,             
controle, eixo, rotação em volta desse eixo, extensão, equilíbrio, fluidez,          
desaceleração, graça, leveza, tensão. 
O aluno de Biodanza terá de adquirir todas essas capacidades motoras de            
forma a se exprimir mais e mais plenamente quando dança, quando a música o              

24 
 



dança a ele. 
A diferença é que não há coreografia, nem apresentação, nem espectáculo,           
não é uma dança para se ver, é sim para se fazer. E sentir. 
Os movimentos de dança em Biodanza vêm, no meu entender, no caminho da             
libertação da dança proposta por Isadora Duncan, o movimento a partir do            
peito. Muitas consignas de Biodanza insistem em libertação, em dançar a partir            
do centro afectivo, em deslocar-se não “guiados” pelo mental mas pela           
sensação intensa que a música nos provoca, ao inundar o nosso peito. 
No dançar a dois, frente a frente, podemos dizer que dançamos peito com             
peito, coração com coração, os braços sendo extensões do peito. 
A grande diferença é que a exigência técnica é limitada. Não se trata de ser um                
virtuoso e de conseguir ir mais além, mas antes ter as melhores capacidades             
possíveis de movimento, integração motora, para se expressar com mais          
plenitude. 
Vejo colegas e alunos meus que mal se mexem e no entanto entram em              
vivência. Acredito, no entanto, que essa sua capacidade melhorará e se           
ampliará com a sua capacidade de expressar de forma mais dançante, após            
adquirirem mais e mais capacidades, através da repetição de exercícios de           
integração individual. Da mesma forma que na aula de dança o bailarino (falo             
sempre de dança moderna, a qual conheço melhor do que de dança clássica)             
repete os seus exercícios de barra de chão para assim adquirir mais técnica             
para aceder mais além na sua dança. 
A Biodanza vai também dissolvendo através de movimentos de dança tensões           
e rigidez resultantes de padrões relacionados com o stress do nosso dia a dia,              
e o corpo vai-se suavizando, desacelerando, incorporando e integrando um          
movimento mais orgânico. 
 
6.2 – A Herança das danças primitivas e da Antiguidade: 
A Biodanza vai essencialmente beber às danças tribais e da antiguidade.           
Busca o seu caminho de resgate dos instintos, no sentido das danças            
primordiais. 
Cada aula de Biodanza é em si um ritual. Começa-se em geral com uma roda e                
também se termina assim. A roda representa a unidade da comunidade           
humana. E também simboliza um ritual de crescimento, de transformação          
progressiva e de integração.  
A práctica de Biodanza é também utilizada para fortalecimento grupal,          
repescando rituais antigos e posições plenas de sentido. De certa forma a            
Biodanza resgata o sentido do gesto mas do ponto de vista antropológico e da              
expressão da espécie e não do ponto de vista formal e estético.  
As danças onde se dá esse resgate do sentido do gesto são, por exemplo, as               
posições geratrizes, que repetem gestos primordiais, matrizes de gestos         
eternos. 
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São gestos que fazemos desde que existimos enquanto grupo humano. A           
Biodanza vai beber à fonte arquetípica dos gestos primordiais. 
A Biodanza tem também danças baseadas na trilogia hindú. O aluno dança            
Brahma, o criador, Vishnu, o conservador e Shiva que simboliza a eterna            
transformação do universo, a cíclica destruição e criação. 
O Deus da Dança é também o Deus das Mudanças, Shiva Nataraja, o que              
implicaria que as mudanças são induzidas pela dança. 
O aluno entra em sintonia com a mudança, na dança de Shiva, em que é               
desafiado a dançar o desequilíbrio, a viver numa instabilidade criadora e           
transformadora. Aprende com Vishnu a ser estável e sereno e a marcar o             
limite. O prazer de conservar. E com Brahma é co-criador do mundo. A             
Biodanza inspira-se na trilogia hindú para desenvolver potenciais vivências e          
tomadas de consciência no aluno. 
A Biodanza procura o resgate dos instintos adormecidos e amordaçados.          
Propõe danças onde são evocados elementos da natureza em nós, onde           
evocamos a força dos animais, mais uma vez conectando-nos com raízes           
ancestrais e com o inconsciente vital contido em nossas células. 
 
6.3 – A Herança da dança lúdica criativa: 
A Biodanza integra também o elemento lúdico presente na dança criativa. Tive            
ocasião de fazer alguns workshops na Alemanha com uma professora          
inspiradíssima (Antje Klinge). As suas propostas eram semelhantes a muitos          
dos exercícios lúdicos presentes na Biodanza. O seu propósito: descontrair,          
desconstruir, desmontar padrões estabelecidos para dar um impulso para a          
criatividade pura. 
Da mesma forma, nas suas danças lúdicas, a Biodanza vai convidar o aluno de              
qualquer idade a brincar, a criar, a rir, a ter energia disponível para a acção,               
sacudindo repressões e medos do ridículo. 
Sendo o objectivo máximo da Biodanza a expressão e a integração da            
identidade, todos os instrumentos são utilizados com vista a esse fim. 
Através do prazer e da alegria surge o desejo de estar no grupo, de se               
relacionar. Os jogos lúdicos são vitais, tonificantes e criativos, permitem um           
adulto de qualquer idade sentir-se uma criança novamente e abrir espaço para            
a sua máxima expressão de ser. 
As vivências lúdicas, os jogos, o humor, o soltar do riso, os movimentos de ser               
imitado e imitar, o liderar e saber transferir a liderança, a perca da noção do               
que é socialmente razoável e aceite, tudo transformado em dança criativa e            
solta, gera bem estar e activa o humor endógeno. 
 
 
6.4 – A Biodanza como integradora da pulsação entre Apolo e Dionísio: 
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A Biodanza não vê a dança como uma actividade artística mas como um             
trabalho que traz em nós a dança-verdade, a nossa dança que corresponde à             
nossa identidade, aquilo que faz de nós seres únicos e diferentes de qualquer             
outro.  
Será a Biodanza uma dança mais apolínea ou mais dionisíaca? A Biodanza            
aparece como integradora da pulsação entre estes dois pólos. 
É certo que, em Biodanza, a dança tem muita estrutura (Apólo) sendo criado             
um entorno para Dionísio se poder exprimir. Mas dentro dessa estrutura           
apolínea, o objectivo é libertar o nosso Dionísio. 
Mas Dionísio é libertado para ser integrado, usufruído, assimilado. A Biodanza           
não dá a liberdade a Dionísio para ele se perder na embriaguez descontrolada.             
Observemos alguns exemplos em seguida.  
Nos exercícios de fluidez, há um predomínio apolíneo, falamos de predomínio           
porque se trata sempre de uma pulsação em que os dois pólos estão             
presentes. Rolando Toro vai buscar alguns princípios do Tai Chi Chuan, o            
centro, o eixo, a plena presença, é um movimento orientado pela consciência.            
Mas nas danças de fluidez em estado regressivo caminhamos para transes           
dionisíacos, exemplo: fetalização. 
Nas danças de extensão existe um predomínio apolíneo. A execução deste           
exercício implica um esforço muscular guiado pela vontade. O efeito visual           
possui uma forte qualidade figurativa de impacto coreográfico. 
Nos exercícios de segmentares, a postura é uma postura com eixo ainda            
(apolínea), mas, a condição de entrega, a boca aberta, maxilares relaxados, a            
perca da beleza e da forma já se aproxima do pólo dionisíaco. 
Qual é a mais valia da Biodanza em relação a tantas outras danças? É que a                
Biodanza traz a possibilidade de encarnar Dionísio, o Dionísio em nós, fora da             
dinâmica religiosa, bárbara, descontrolada. Dar a Dionísio o seu lugar. Tal           
como na Antiga Grécia ele aparece primeiro como um Deus estrangeiro,           
originário da Trácia, nenhuma cidade o queria como patrono, mas que vai com             
o tempo ganhar o seu lugar no Olimpo, ao pé dos outros Deuses. Dionísio era               
necessário como válvula de escape. Sempre foi e continua sendo. 
Tudo o que vai do pólo da consciência para o pólo da regressão é de               
inspiração dionisíaca. 
Damos alguns exemplos: fluidez com dissolução, dança básica de transe,          
flutuar no âmnios, transe de suspensão, Biodanza aquática, tudo o que envolve            
mover-se em estado regressivo. Outro exemplo é o transe rítmico. 
A Biodanza tem um bom equilíbrio entre os dois pólos. 
Se revirmos o sentido do trágico para Nietzsche, quando ele responde à            
pergunta que lhe fazem sobre o porquê os gregos terem criado tanto, terem             
sido tão férteis. Ele responde: porque eles não fugiram daquilo que assustava            
os outros povos. Eles encararam, não fugiram da complexidade, somos          
animais, somos humanos, cheios de pulsações, mas com intencionalidade. 
O que representa Dionísio? Na sociedade como hoje se organiza, Dionísio           
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mantém-se oculto, uma potência subterrânea que às vezes se impõe de           
maneira irresistível. 
No estudo que Maffesoli faz no seu livro: “A sombra de Dionísio” evidencia o              
facto dessa sombra de Dionísio estar cada vez mais a insinuar-se na nossa             
vida moderna cansada do fracasso de tantas ideologias e fórmulas          
económicas. Uma lógica de transição de domínio que acontece ao longo dos            
tempos. O apolíneo, se retomarmos Nietzsche, funda-se na consciência e no           
auto domínio enquanto o dionisíaco é a parte sombria, desestruturada, que           
contem o irreprimível querer viver! Ambas potências em “ordem dinâmica”          
(Goethe). O caos e o aleatório também compõem o cosmos. O desregramento            
serve para contrabalançar uma imposição rígida e assim restabelecer um          
equilíbrio. 
Em Biodanza integramos esse Dionísio, não evitamos, não fugimos, não nos           
isolamos, a integração tem a ver com Apolo, o desmanchar tem a ver com              
Dionísio. Ele está sempre presente. Cercear a sua expressão, tal como faz a             
sociedade, é promover uma irrupção por vezes perversa e exacerbada, não           
integrada. A Biodanza entende que Dionísio é figura necessária e urgente o            
seu entendimento a todos os níveis. 
A Biodanza emerge de um percurso terapêutico. Surge como uma resposta ao            
tratamento desumano que era dado aos pacientes com problemas         
psicológicos. Eles eram encerrados nuns depósitos para loucos, longe da vista           
de todos, surge a psicodança, futura Biodanza. 
O entendimento dessa pulsação está presente desde o início da Biodanza.  
A expansão da consciência tem a ver com Apolo, a diluição da consciência tem              
a ver com Dionísio. 
O objectivo maior da Biodanza é apolíneo (consciência ética) mas a Biodanza            
põe Dionísio a dançar, dando-lhe uma forma apolínea. 
Observemos agora nas linhas de vivência, quais as de cariz mais apolíneo ou             
mais dionisíaco: 
- Vitalidade: 
O desenvolvimento da linha de vitalidade é gerado estimulando, mediante as           
danças, o sistema neurovegetativo (simpático “apolo” – parassimpático        
“dionísio”), a homeostase (equilíbrio interno que se conserva apesar das          
mudanças externas), o instinto de conservação (luta e fuga), a energia para a             
ação, a defesa imunológica (Apostilha Vivência). 
É Dionísio (eros vital, sentimento embriagado de vida) mas também é Apolo,            
presente no movimento orientado pela consciência, que permite potencializar a          
nossa condição de nos expressarmos na vida, nos momentos activos do nosso            
dia a dia. 
- Sexualidade: 
Os exercícios estimulam os movimentos e as sensações relacionados com o           
erotismo, a identidade sexual e a função do orgasmo (Apostilha Vivência). 
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É Dionísio (prazer no sentido geral, redescobrir a sexualidade do dia a dia,             
despertar as fontes do desejo, intensificar uma relação sensual com a vida),            
mas também é Apolo na elaboração do prazer (no erotismo, no gosto pela             
forma e pelo que é belo). 
- Criatividade: 
 
São estimulados os impulsos expressivos e de inovação, a capacidade de criar            
danças e a criatividade existencial (Apostilha Vivência).  
 
É Apolo (mas também começa com puro Dionísio - com liberação de            
movimento, primeiro é dar forma ao que não tem forma, depois então surge o              
yin e o yang, começam a formar-se dois pólos complementares. Na expressão            
das emoções já é Apolo, já coloco a minha experiência, a minha vivência na              
minha obra – elaboração criativa). 
 
- Afectividade: 
 
Cerimónias de encontro, rituais de vínculo e danças de solidariedade e afecto            
permitem uma reeducação emocional e o acesso à amizade e ao amor            
(Apostilha Vivência). 
 
É Apolo (no mundo dos sentimentos e da reeducação afectiva, a elaboração            
do outro, a escuta, a empatia) mas também Dionísio na nossa necessidade            
vital e imperiosa de criarmos vínculo com o outro e de nos fusionarmos com a               
espécie. 
 
- Transcendência: 
 
As danças na natureza, os exercícios na água e as cerimônias com o fogo e a                
terra, vinculam os alunos de Biodanza com a harmonia cósmica, despertam a            
atitude ecológica e o acesso à consciência cósmica (Apostilha Vivência). 
 
É Dionísio (descer, desmanchar, dissolver para atingir o todo, ir além do limite             
– é a alma que se espalha), mas também Apolo (o espírito que se eleva aos                
céus). Como na frase de Deepak Chopra: “o universo é o meu corpo ampliado,              
o meu corpo é o universo concentrado.” 
 
As cinco linhas de vivência relacionam-se entre si e potencializam-se          
reciprocamente. 
Vejamos agora, numa escala evolutiva, onde se passa de Dionísio a Apólo: 
1 - Inconsciente vital – Dionísio 
2 - Instinto - Dionísio 
3 - Emoção - Dionísio 
4 - Vivência – Dionísio / Apolo 

29 
 



5 - Sentimento - Apolo 
6 - Consciência - Apolo 
7 - Expansão de consciência – Apolo 
A Biodanza segue uma pulsação entre imanência e transcendência, entre          
Dionísio e Apolo, entre diluição de consciência e expansão de consciência,           
entre regressão e consciência intensificada de si. 
Podemos transcender pelo pólo da consciência, como uma subida,         
projectando-nos, indo mais além – Apolo, ou pelo transe, caindo em transe,            
mergulhando - Dionísio. 
 
6.5 – Conclusão: A Biodanza como Dança da Vida 
A dança é um dos 7 poderes da Biodanza. As músicas são escolhidas de              
acordo com a sua semântica e Rolando Toro percebeu cedo que a dança,             
devido aos seus conteúdos emocionais e arquetípicos, induz emoções,         
vivências, acordando potenciais do aluno. 
A Biodanza propõe exercícios que geram sempre processos integrativos         
(Apostilha Mecanismos de Acção) e que vão desde a integração motora,           
afectivo-motora, sensitivo-motora até sensório-motora. Vejamos uns exemplos       
e observemos como a Biodanza é uma dança de conexão com a Vida. 

 

Exercícios de Integração Motora: 
- Caminhar Sinérgico (reforça o sinergismo) 
- Caminhar Fisiológico (reabilita o caminhar natural, integrando o movimento         

dos glúteos) 
- Fluidez (séries 1,2 e 3) (efeito de desaceleração e harmonização          

orgânica) 
- Extensão Máxima (esforço muscular voluntariamente guiado) 
- Extensão Harmónica (a função moduladora do córtex cerebral é         

restabelecida) 
- Elasticidade Integrativa (variação dos níveis de tensão muscular) 
- Danças Yin (a receptividade e sensibilidade são estimuladas) 
- Danças Yang (a capacidade de realização, a coragem, a segurança em si            

mesmo aumentam) 
- Integração Yin-Yang (variação de intensidade confere força criativa) 
 

Exercícios de Integração Afetivo-Motora, combinam-se a afectividade e o 
movimento: 
- Eutonia (equalização do tónus muscular, estabelecer relações baseadas na         

reciprocidade) 
- Exercícios de Expressão Afectiva (aproximação, comunicação, contacto) 
- Danças de Amor (pautas para orientar o amor em par) 

30 
 



- Fluidez em Par (ajuste corporal e e adaptação dinâmica entre os corpos) 
 
 
Exercícios de Integração Sensitivo-Motora, integram-se a motricidade com a         
sensibilidade: 
- Dança Yin (a receptividade e sensibilidade são estimuladas) 
- Dança de Contato Mínimo (desenvolve o toque muito sensível) 
- Dança dos Anjos (integração corpo e alma, conexão com aspectos subtis           

da realidade) 
- Encontro dos Anjos (percepção do invisível, sensibilização) 
- Radicalização da Vivência Musical (mediunidade) 
 
 
Exercícios de Integração Sensorio-Motora, propõe-se ajustar os movimentos        
aos estímulos musicais: 
- Danças Rítmicas (desenvolvem ritmo e agilidade, o aluno segue impulso e           

semântica da musica) 
- Exercícios de Ritmo com variações (ritmo, adaptabilidade, agilidade,        

seguindo a musica, o aluno se transforma em dança) 
- Danças com Temas Melódicos (comunhão com a musica, integração da          

vivência da melodia na motricidade) 
 
Trata-se de uma dança orgânica. Gerada pela emoção que a música propõe. A             
Biodanza entende a dança como um movimento integrativo, no sentido de           
integrar o aluno. Integrar a vários níveis, acedendo a uma maior consciência de             
si e estabelecendo uma forte conexão com a vida. Não há dança sem sentir a               
música, mesmo quando esta é feita pelos alunos. 
Em Biodanza estão definidas categorias de movimento, cada uma com o seu            
propósito. Vamos aqui rever algumas para entender como Rolando Toro          
estruturou bem a sua proposta (Apostilha do Movimento Humano): 
O Ritmo é a sucessão regular, periódica, cadenciada do movimento. Ritmo é            
ordem e a manifestação musical mais primitiva, anterior à melodia e à            
harmonia. 
 
A música rítmica pode facilitar a mudança dos ritmos biológicos. Assim, um            
depressivo pode se animar e um hiperactivo se tranquilizar. Dançar seguindo o            
compasso de uma música actua despertando e activando o sentido do ritmo de             
quem dança. 
 
O primeiro estudo de integração corporal é a integração         
auditivo-motora-rítmica: adaptação motora a diversos tipos de ritmo. 
 
Em Biodanza são propostos dois tipos básicos de movimentos rítmicos: 
 
▪ Centrais: têm um efeito colinérgico, induzem ao transe, Dionísio. 
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▪ Periféricos: têm um efeito adrenérgico, induzem o aumento da consciência          
em si mesmo e do mundo, Apolo. 

 
 
A Potência é a força do movimento muscular, é também energia disponível,            
eficácia de acção, influência exercida sobre situações ou pessoas. 
 
A potência do movimento pode desenvolver-se com o treino. Mas o           
componente genético é invariável. Está relacionado com o tipo morfológico do           
indivíduo. 
O ímpeto Vital é a disposição à acção. O impulso a realizar os propósitos. É o                
sentido existencial, impulso para viver, coragem para enfrentar a vida. O seu            
contrário é a falta de motivação para viver. O ímpeto vital manifesta-se no salto,              
no sorriso, no riso, no entusiasmo, Dionísio. Também no assumir iniciativas: a            
avançar, a encontrar-se, Apolo. 
 
O Controle Voluntário (intencional) é a capacidade para dirigir os movimentos           
através da vontade, de realizar movimentos com um propósito. São os           
movimentos pragmáticos ou formais. Os movimentos voluntários brindam uma         
forte consciência da estrutura corporal com seus ossos, músculos e          
articulações, Apolo.  
 
A Resistência é a capacidade de opôr-se ou de contrastar forças externas            
mantendo a própria posição. É também robustez, solidez, capacidade de          
sustentar esforços físicos prolongados. A Resistência como categoria do         
movimento está vinculada ao controle da fadiga, ao uso apropriado da energia,            
Apolo. 
 
A Coordenação é a sintonia e sincronização de todos os movimentos. A            
Coordenação Geral necessita de uma perfeita harmonia dos movimentos dos          
músculos, em repouso e em movimento. 
 
A Coordenação Estática (em repouso) resulta do equilíbrio entre a acção dos            
grupos musculares antagonistas (por exemplo: estar de pé). Permite a          
conservação voluntária das atitudes. 
 
A Coordenação Dinâmica é a acção simultânea de grupos musculares          
diferentes com o objectivo de realizar movimentos voluntários mais ou menos           
complexos, Apolo. 
 
 
O Equilíbrio é a capacidade de permanecer, dinâmica ou estaticamente, em           
postura natural, sem desvios ou oscilações, Apolo.  
 
O Sinergismo representa a acção conjunta e coordenada de diferentes          
estruturas e sistemas que participam na realização de uma única acção. 
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Observa-se sobretudo na marcha, na corrida e nos saltos onde o movimento            
voluntário e involuntário dos braços sincronizando-se com uma lateralidade         
cruzada em relação às pernas mantém o equilíbrio e aumenta o impulso de             
avançar, Apolo. 
 
A Elasticidade é a capacidade que têm certas estruturas do corpo humano,            
como a pele e os músculos, de deformar-se pela acção da força e de recuperar               
a forma original quando esta termina. A Elasticidade é uma das condições            
essenciais para que suceda o movimento humano, Apolo. 
 
A Extensão permite alargar, ampliar o próprio âmbito de acção. Baseia-se na            
Elasticidade de certas estruturas do corpo como a pele e os músculos, e na              
presença de articulações que permitem deslocar e alongar os membros,          
Apolo. 
 
A Agilidade é a condição de ligeireza e prontidão de um movimento. É também              
destreza, Apolo. Trata-se de uma categoria de movimento oposta à torpeza. 
 
A Leveza implica um movimento leve com pouco peso, não cansa, é delicado.             
A pessoa que dança com leveza tende a sentir-se como perdendo peso, como             
elevando-se, suave, sem sofrer os efeitos da gravidade, Apolo. 
  
A Flexibilidade é a capacidade do corpo humano de dobrar-se graças à            
existência das articulações. Esta categoria de movimento desenvolve-se com         
os Movimentos Segmentares e as Danças de Fluidez, Elasticidade e Extensão,           
Apolo e Dionísio. 
 
A Fluidez implica um movimento fluido que é contínuo e desenvolve-se como            
ondas em constantes transformações. Propicia a integração motora e vivêncial. 
Trata-se de buscar um equilíbrio dinâmico, uma harmonia pulsante. O          
movimento fluido é contínuo, diante de um obstáculo adapta-se e segue,           
Apolo. 
 
Fluir é a capacidade de permitir o fluxo contínuo da energia. Os movimentos de              
fluidez comprometem todo o corpo num processo de deslocamento sensível no           
espaço, de modo que se produza uma conexão táctil com o ar. Um dos efeitos               
importantes dos exercícios de fluidez é a desaceleração e a harmonia orgânica. 
 
A Eutonia é o equilíbrio do tónus muscular. Os exercícios de Eutonia em             
Biodanza têm por objectivo a equalização do tónus muscular entre duas ou            
mais pessoas para que o nível de tensão e relaxação entre ambas possa             
igualar-se. O resultado é a superação progressiva da tendência a estabelecer           
relações interpessoais de domínio-submissão. Trata-se de recuperar a        
capacidade de estabelecer relações baseadas na reciprocidade, Apolo. 
 
A Expressão: o movimento corporal tende naturalmente a tomar a vertente           
expressiva ou a vertente rítmica. “Os movimentos expressivos são originados          
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por impulsos interiores carregados de emoção”, Dionísio. 
 
A Euritmia é uma função difícil, é a sintonização motora com o grupo. É típico               
das pessoas que têm profundas patologias do ego, a sua incapacidade para            
sintonizar com as pautas de movimentos globais do grupo.  
Estas são algumas das categorias de movimento definidas em Biodanza, onde           
vemos um predomínio apolíneo, um movimento comandado pela consciência,         
sabendo nós que existe também um sem número de exercícios com           
predomínio dionisíaco: no segmentar de pescoço, nos exercícios de transe, etc.  
Mas veremos agora como, na proposta de Rolando Toro, (ainda Apostilha do            
Movimento Humano) não podemos apenas pensar no movimento de um          
indivíduo só. Muitos são os exercícios com proposta de dança a dois: 
Algo muito diferente é a abordagem do “movimento com o outro”, (o movimento             
vinculante”. Neste caso se ingressa na “complexidade”; intervêm novos         
factores que abarcam a afectividade, a eutonia, o erotismo, a coordenação           
recíproca, etc. 
 
Para alcançar a “comunicação no movimento” se requer uma maior evolução           
motora, sensibilidade da percepção, empatia e um nível de “distinção” que se            
caracteriza pelo feedback, muito mais Dionísio, o movimento a partir da           
vivência, da sensação que o outro desperta em nós. 
 
Enunciemos aqui algumas das Categorias do “Movimento com Outro”, onde          
serão dados mais exemplos de predomínio dionisíaco: 
 
Reciprocidade e Eutonia: o movimento com o outro requer uma forma de            
conexão sensível na qual nenhum dos participantes “domina” o movimento do           
outro. Cada um toma iniciativas que sucessivamente permitem o avanço e a            
receptividade. Deste modo se actualiza o tônus muscular de ambos até que se             
alcança a sensação de formar um só corpo, se realiza então o intercâmbio             
subtil de estados de relaxação e tensão, Dionísio. 
 
Fluidez com Outro: o estado de fluidez obtido durante as três séries de             
exercícios de fluidez de Biodanza se complica quando é preciso fluir com outro.             
Neste caso, ambos devem regular a velocidade do movimento em relação com            
a velocidade do companheiro. Progressivamente cada um ocupa os espaços          
vazios do outro não há choques causados por movimentos rígidos ou bruscos.            
É como se dois corpos líquidos se fundissem na experiência de dissolver-se no             
outro, Dionísio. 
 
Sincronização rítmica com Outro: as pessoas tomadas pela mão caminham          
ao mesmo ritmo seguindo o compasso da música. Esta “Sincronização” requer           
escutar a música, seguir o ritmo e ao mesmo tempo perceber os movimentos             
do companheiro. É um exercício simples e eficaz de adaptação e conexão,            
Apolo. 
 

34 
 



Sincronização Melódica com Outro: a melodia desperta impulsos de         
conexão afectiva. Os movimentos são ondulantes, suaves e possuem uma          
qualidade emocional, romântica. São fáceis de realizar quando as pessoas          
estão bem integradas, despertando vivências de intensa afectividade e ternura. 
Vemos nestes movimentos de Sincronização melódica que o tempo interior de           
cada participante se equaliza por meio da afectividade, Apolo e Dionísio de            
mãos dadas. 
 
Ressonância Anímica com a Música: durante a dança é necessário que os            
participantes compartilhem um mesmo estado de ânimo (alegre, erótico,         
transcendente, etc.). Quando isto não acontece a “comunhão” é pobre ou nula. 
O estado de ânimo de ambos participantes alcança um nível endógeno de            
extraordinário valor integrado, sob a mesma percepção musical, Dionísio. 
 
Coordenação com Outro: a coordenação com o outro requer previamente a           
coordenação do movimento a nível individual, quer dizer a integração das           
distintas partes do corpo com uma harmonia global. 
 
O movimento coordenado requer sentir o outro e, de certo modo, adivinhar            
seus impulsos mediante a prolepse, adiantando-se de certo modo às acções do            
outro, Apolo. 
 
Prazer Cenestésico com Outro: o exercício de prazer cenestésico realizado          
individualmente consiste em permitir que a emoção musical mova o corpo por            
sua própria energia. Não se trata de “dançar a música” mas que “a música              
dance no corpo”. 
 
Busca-se alcançar um estado de mediunidade musical na qual se          
suspenderam os impulsos voluntários. É uma dança em semi-transe que induz           
intenso prazer cenestésico. 
Este exercício pode realizar-se com um contato mínimo entre os corpos           
transmitindo sutilmente o prazer recíproco em um estado quase telepático,          
Dionísio.  
 
Encontro em Feedback: o movimento para encontrar-se com o outro deve ser            
lento, dirigido efectivamente ao companheiro, dando sinais gestuais de         
recepção afectiva. 
 
Neste tipo de movimento cada um dos participantes conduz sua energia           
afectiva de doação e recepção. Ao encontrarem-se ambos se gera uma energia            
superior à soma das duas energias individuais e com uma qualidade diferente. 
O movimento de encontro é muito complexo. Intervêm a fluidez, a           
coordenação, a afectividade e o feedback (reciprocidade do nível de contato),           
Dionísio. 
Por fim, e como complemento aos exercícios que acima estão descritos,           
daremos alguns exemplos de vivências do reino de Dionísio, exercícios de           
transe em Biodanza, propostas de entrega e abandono, que diminuem a           
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percepção do limite corporal, e induzem vivências de profunda harmonia, com           
activação do sistema parassimpático-colinérgico. O aluno atinge diferentes        
níveis de dissolução, regressão e fusão (Apostilha de Transe e Regressão): 
Nível  1: Relaxação  do pescoço, segmentar de pescoço  

Dança  de sensibilização 
Roda de embalamento 
Fluidez na natureza 
Fluidez em grupo 

 
Nível 2: Fluidez em par com contacto subtil 

Dança absoluta (sem música) 
Batismo de luz 
Grupo compacto de transe 

 
Nível 3: Coro de "Cana Divina" e  Coro em espiral 

Dança / Coro  Canto interior 
Elasticidade integrativa com abandono 
Flutuação no âmnios (pos. Gen. Código III) 
Dança de prazer  cenestésico (individual e e par) 

 
Nível 4: Regressão por acariciamento do rosto 

Posições Geratrizes do Código III 
Vivência de eternidade (Pos. Gen. Código II) 
Fetalização cósmica 

 
Nível 5: Transe de abandono ao útero grupal 

Canto sobre o corpo 
Transe rítmico 
Transe de suspensão 
Transe de suspensão na água. 

A Biodanza é a dança da vida, não se trata de uma dança com base em                
coreografias que se aprendem, com mais ou menos dificuldades técnicas,          
trata-se sim de sentir a música e deixar-se levar pela coreografia que existe             
dentro do nosso corpo. 
Para tal durante as aulas são repetidos exercícios que desenvolvem as nossas            
capacidades de nos expressarmos plenamente. Começamos por superar as         
dissociações motoras induzidas por uma cultura dissociativa (eu penso uma          
coisa, sinto outra diferente e faço outra ainda), devolvendo ao ser a sua             
unidade.  
Ninguém dança bem ou mal, cada um dança a sua própria dança e a música e                
a consigna e o grupo e a nossa situação presente deflagram a dança em nós. 
A música é fundamental e a sua semântica precisa, assim como o grupo, já              
que não é possível fazer Biodanza sozinho. Assim como os nossos           
antepassados faziam as suas danças à volta de fogueiras, trabalhando a           
relação consigo, com o outro e com o grupo. 
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Seguindo propostas que combinam categorias de movimento, o aluno é          
convidado e inspirado, ao longo de um processo que levará anos, e dentro de              
um grupo que irá marcar a sua pauta de avanço progressivo e homeopático, a              
desenvolver e consolidar os seus potenciais genéticos tantas vezes reprimidos,          
em direcção à expressão da sua identidade plena que faz dele um ser único no               
mundo. 
Dançamos durante 60 a 90 minutos. E há um intuito para cada dança. Um              
propósito contido em cada consigna inspiradora. Segue-se a escolha certa da           
música que gera emoção e, em simultâneo, emoção que gera movimento.           
Todo o exercício é pensado dentro de uma sequência, com um propósito            
orientado no tempo da aula e no tempo da sequência das aulas, uma após              
outra, gradualmente integrando mais e mais elementos que vão possibilitar a           
transformação do aluno, que não mais voltará a ser o mesmo. 
Um sem fim de danças e combinações possíveis, conforme as características           
do grupo e o seu tempo nos grupos de integração/aprofundamento. 
Danças yang e danças yin, expressões apolíneas e dionisíacas, jogos de           
potência e fluidez, danças terra, água, fogo e ar, dançamos os animais que em              
nós habitam… Danças de deslocação e leveza, posições geratrizes, sambas          
em roda, danças de alegria e expansão, danças de conexão e desaceleração…            
um sem fim de exercícios de dança, tendo sido inspirados por todos os             
movimentos de dança em nós contidos, através da evolução do homem ao            
longo dos tempos, e da sua expressão através da dança. Indirecta ou            
directamente. A dança na Biodanza. 
Foi através da dança que eu entrei na Biodanza e reconheço o seu poder neste               
sistema complexo que constitui uma proposta tão imensa. É certo que é dança             
sem coreografia mas é dança com pautas e orientação. O facilitador faz a sua              
dança para nos inspirar. E guia-nos para melhor termos condição de nos            
expressarmos. Vale o prazer de entrega à dança e à dança da vida. 
Como diz Rolando Toro, todas as dimensões da dança despertam no ser            
humano a ressonância com a Vida. “As danças são os pensamentos do            
universo incorporados à existência humana”. 
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Frases sobre Dança: 
"A dança é a linguagem escondida da alma." Martha Graham 
"Dançar é sentir, sentir é sofrer, sofrer é amar... Tu amas, sofres e sentes.              
Dança!" Isadora Duncan 
"A dança não é uma diversão, e sim uma religião, a religião da beleza." 
Isadora Duncan 
"A dança: uma expressão perpendicular de um desejo horizontal."  
George Bernard Shaw 
"Dança é o passo medido, assim como o verso é fala medida." 
Francis Bacon 
"Dançarinos são os poetas do gesto." George Balanchine 
"Quando você dança, seu propósito não é chegar a determinado lugar. É            
aproveitar cada passo do caminho." Wayne Dyer 
"A Dança é, na minha opinião, muito mais do que um exercício, um             
divertimento, um ornamento, um passatempo social; na verdade, é uma coisa           
até séria e, sob certo aspecto, mesmo, uma coisa sagrada. Cada era que             
compreendeu a importância do corpo humano, ou que, pelo menos, teve a            
noção sensorial de sua estrutura, de seus requisitos, de suas limitações e da             
combinação de genialidade que lhe são inerentes, cultivou, venerou a Dança."           
Paul Valéry 
"Danço melhor quando estou cansado, se já perdi metade do fôlego sei que vai              
sair tudo certo, os músculos responderão." Rudolf Nureyev 
"Não sei dançar. Minha maneira de dançar é o poema." Mario Quintana 
"Meu corpo é o templo da minha arte. Eu exponho-o como altar para a 
adoração da beleza." Isadora Duncan 
 
"Eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar." Friedrich Nietzsche 
"Dança é a única arte na qual nós mesmos somos o material de que ela é                
feita." (Ted Shawn) 
"Toda dança é uma substituição do sexo." Mick Jagger 
"Dança é música feita visível." George Balanchine 
 "Assim como o nu é a coisa mais sublime em toda a arte, deve ser mais                
sublime na dança, porque a dança é o ritual religioso da beleza física." Isadora              
Duncan 
"Toda dança é uma espécie de roteiro febril, um gráfico do coração." Martha             
Graham 
 
 "O corpo diz o que as palavras não podem dizer. O corpo não mente." Martha               
Graham 
"As pessoas tem uma função coreográfica que vai além do que repetir um             
movimento, ela não é um personagem, ela é um agente da transformação, ela             
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é um agente que dança!"  Eugênio Lima  
"O bailarino tem que sair do estúdio e ir ver como as pessoas estão dançando               
na rua.” Ivaldo Bertazzo  
"Nós podemos definir a Dança como expressão de sentimentos através da           
movimentação." Andrea Thomioka 
"A Dança é uma manifestação cultural muito forte, ela tem muito a dizer. Alem              
do trabalho físico e mental, acho que tem algo espiritual muito forte, que mexe              
com as pessoas que trabalham com ela" Mário Nascimento  
"A Dança é uma atitude política acima de tudo, porque você dança a sua              
expressão de vida" Eugénio Lima 
“Perdido seja para nós aquele dia em que não se dançou nem uma vez! E falsa                
seja para nós toda a verdade que não tenha sido acompanhada por uma             
gargalhada!” Friedrich Nietzsche 
“A Filosofia pensa, a literatura escreve e a dança pensa e escreve com o              
corpo.” Maykira 
“O objectivo mais alto do artista consiste em exprimir na fisionomia e nos             
movimentos do corpo as paixões da alma.” Leonardo Da Vinci 
“É preciso muito caos para parir uma estrela dançante.” Friedrich Nietzsche 
“Dança é um prazer que fala a linguagem do corpo”. Hildebrando Pafundi  
"Mostrem-me como dança um povo e eu lhes direi se sua civilização está             
doente ou tem boa saúde".  Confúcio  
“Os que dançavam eram considerados loucos pelos que não ouviam a música.” 
Friedrich Nietzsche 
 
“Quando danças gostaria que fosses como as ondas do mar, para que nunca 
fizesses outra coisa.” William Shakespear 
 
“A dança é uma forma de vida que conduzirá a humanidade a um crescimento 
permanente e a uma maior dimensão da nossa existência.” Ted Shaun 
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Desenhos / Biodanza feitos por mim: 
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