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Ímpeto da fúria do mar. 
Balada das folhas ao vento, 

Flor a desabrochar. 
Dança-prazer, 
Dança-alegria 

Que incendeia o teu olhar. 
Solta-se o eu prisioneiro 
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Dançar a dança da alma encontrada. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this dissertation is to assess the ways in which the introduction of Biodanza SRT 

in juvenile detention centers can contribute to a change of values amongst young delin-

quents and which contribution it can give towards a positive change in their path throughout 

and after their reclusion. 

 

The first chapter of this dissertation will focus on adolescents and their characteristics and 

will briefly engage on the juvenile delinquency theme, its causes and consequences. 

 

In the second chapter, the focus will be on the rescue of the powers of an individual, based 

on Carl Rogers concepts of Organismic Wisdom and the Actualizing Tendency, the im-

portance of creating a nutritious atmosphere for this rescue, as well as the importance of 

the group throughout this process. I will also reflect on the most favorable attitude of a fa-

cilitator to promote a safe, healthy and nutritious relationship with the working group. 

 

In the third chapter I will describe what I have experienced over a nine month period while 

facilitating a group of young female adolescents in a juvenile detention centre. I will describe 

the group evolution over time, the difficulties and achievements I was able to observe and 

feel throughout the classes over that period. 

 

In addition, in an attempt to assess the effects felt by my students throughout the Biodanza 

practice, I have prepared questionnaires not only for students but also for social reinsertion 

technicians and psychologists of the afore mentioned centre, in order to include the changes 

observed by them. 

 

Based on this experience with female adolescents I will provide examples of different ap-

proaches and effective methods on classes building and preparation, but also connection 

and relation with this challenging, yet magical age group. 

 

I share these experiences with all the facilitators wishing to work with this age group and 

theme, but also with all those who may have an interest on this subject or in the fundamental 

issues of adolescence. 
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RESUMO 
 

O objetivo desta monografia será aferir de que forma a mediação proporcionada pela intro-

dução da Biodanza SRT nos centros Educativos pode contribuir para uma mudança de 

valores entre os jovens delinquentes e para uma melhoria no seu percurso dentro da insti-

tuição e após o internamento.   

 

No primeiro capítulo desta monografia irei debruçar-me sobre o tema da adolescência e 

suas características e abordarei, de forma resumida, o tema da delinquência juvenil, suas 

causas e consequências. 

 

No segundo capítulo irei falar sobre o resgate dos potenciais de um indivíduo com base 

nos conceitos de Carl Rogers de Sabedoria Organísmica e a Tendência Atualizante e tam-

bém da importância da criação de um ambiente nutridor para esse resgate, assim como a 

importância do grupo em todo este processo. Irei também refletir na postura mais favorável 

de um facilitador para promover uma relação segura, saudável e nutridora com o grupo de 

trabalho. 

 

No terceiro capitulo descreverei a minha experiência durante nove meses a facilitar um 

grupo de jovens do sexo feminino num Centro educativo, em medida cautelar. Irei debruçar-

me sobre a evolução do grupo ao longo do tempo, as dificuldades e conquistas que pude 

observar e sentir através das aulas dadas.  

 

Para além desta observação, elaborei questionários para as alunas e para os técnicos e 

psicólogos do centro, procurando avaliar quais os  principais efeitos sentidos pelas alunas 

com a prática de Biodanza e também aqueles que foram observados pelos técnicos da 

instituição. 

 

Darei exemplos, baseados na minha experiência com jovens adolescentes, de tipos de 

abordagem e métodos mais eficazes, quer na construção das aulas, quer na forma de re-

lacionamento com esta faixa etária, tão desafiante mas tão mágica. 
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Partilho esta experiência fantástica com todos os facilitadores que queiram trabalhar com 

este público, assim como com quem tiver interesse neste tema e nas questões fundamen-

tais da adolescência. 
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INTRODUÇÃO 
 

No primeiro contato com a Biodanza, senti que finalmente havia encontrado algo que bus-

cara durante toda a vida. A sensação foi inexplicável, imediatamente me identifiquei com 

as pessoas, com todo o suporte teórico, com a música, com todas as novas vivências que 

me estavam a ser proporcionadas. 

 

Comecei a frequentar um grupo regular, mas logo senti o desejo de aprofundar conheci-

mento sobre o que vivia e sentia. Tomei então a decisão de entrar na escola de Biodanza 

de Lisboa. 

 

Ao primeiro impacto na grande sala do Hotel Fénix, em Julho de 2012, uma emoção indes-

critível apoderou-se de mim. Senti, pela primeira vez, desde há muito, que estava num 

ambiente protegido, acolhedor e nutridor. Havia pessoas sensíveis à minha volta, seres 

humanos com quem me identificava. Ali dentro sentia-me parte integrante de uma tribo, 

dando-me permissão para me expressar sem medos nem máscaras. Contactando com os 

meus colegas fui-me descobrindo neles, com eles e através deles. Comecei a aperceber-

me do meu valor e a perceber da possibilidade de existência de ferramentas que me per-

mitiam crescer. 

 

Eu, que sempre fugira de assumir compromissos, aceitei o desafio de levar este processo 

até ao fim. 

 

Não me ocorria dar aulas, nem ser facilitadora. Tinha pavor de falar em público, desde os 

tempos de escola que era invadida por náuseas e calafrios quando tinha de o fazer. Gra-

dualmente, fui-me exprimindo a partir da minha verdade nos momentos de partilha. Come-

cei a receber o apoio e um retorno muito nutridor por parte dos meus colegas e a  aperce-

ber-me de que não seria um desafio assim tão difícil. Decidi então que queria ser facilita-

dora de Biodanza. 

 

O meu primeiro grupo teria de ser de Ação Social.  

 

Desde muito pequena que fui sensível ao que acontecia à minha volta. Sempre tive um 

impulso para participar ativamente na ajuda e apoio ao próximo. “Faz aos outros o que 



 

SOFIA MARQUES  PÁGINA 13 

gostarias que te fizessem a ti”, citação de Kohlberg, psicólogo e discípulo de Piaget, que 

sempre me fez mais sentido do que ”Não faças aos outros o que não gostas que te façam 

a ti”, expressão amplamente difundida. Esta segunda mensagem é, para mim, bastante 

incompleta, levando-nos a assumir uma posição passiva, enquanto que, por outro lado, 

Kohlberg nos incentiva a uma atitude mais ativa perante o outro. Ao colocar-me empatica-

mente na situação de outrem a passar momentos de necessidade gostaria que, para além 

de não me prejudicarem (não faças aos outros o que não gostavas que te fizessem a ti), 

me estendessem a mão. Por isso considero a ação social tão importante. O ir na rua e 

esboçar a alguém um sorriso, auxiliar uma pessoa idosa a levar as compras para casa, 

ajudar uma criança que está perdida são “pequenos gestos” que poderão contribuir para 

um mundo melhor, mais saudável, mais em comunhão e de inter-ajuda com o próximo. 

 

Recordo-me de, enquanto criança, brincar em grupo na rua, construindo casas, partici-

pando em jogos, comunicando, rindo, caindo, levantando-me. Observo atualmente crian-

ças fechadas em casa e em si mesmas, ligadas ao mundo e aos outros por sistemas tec-

nológicos, sem comunicação e contacto directo em actividades lúdicas com os seus pares. 

Esta realidade proporciona a existência de seres sem contacto ou afecto real e físico, sem 

oportunidade de uma aprendizagem feita de experiências e vivências. 

 

Perante esta constatação e, desde que realizei a extensão de Biodanza para crianças e 

adolescentes com Alejandro Toro, senti-me inspirada a desenvolver um projeto de trabalho 

com adolescentes, faixa etária bastante desafiante. Desta decisão, surge também a von-

tade de partilhar esta maravilhosa ferramenta com pessoas que, por questões de ordem 

financeira e de desconhecimento deste método, não teriam hipótese de experimentar e 

frequentar um grupo regular. 

 

Sendo mãe de uma adolescente, esta seria igualmente uma oportunidade de partilhar vi-

vências com pessoas de idade semelhante. Poderia ser uma ferramenta para melhor com-

preender e auxiliar a minha filha no seu percurso de vida, trazendo-me  memória da minha 

própria infância e adolescência. 

 

Iniciei este processo num lar para crianças em risco. Esta experiência foi muito intensa e 

plena de aprendizagens, ainda que por vezes duras para o meu percurso como facilitadora. 

Aprendi a ser mais tolerante e assertiva. Aprendi a ter uma postura mais diplomata na 
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relação com as direções institucionais. Este foi um grupo fantástico que me deixa grandes 

saudades.  

 

Depois desta experiência, tendo tido conhecimento da realidade dos Centros Educativos, 

onde adolescentes se encontram em regime de reclusão devido a problemáticas de delin-

quência, voluntariei-me para dar aulas num deles. Aqui, muitas destas jovens tinham já 

frequentado lares como aquele onde iniciei o meu percurso. Encontrei muitas histórias de 

abandono ou necessidade de afastamento legal do meio familiar. As consequências deste 

percurso de vida revelam-se em graves problemas na estruturação da identidade, grande 

falta de afeto e uma muito reduzida ou deturpada auto-estima e auto-imagem. 

 

Acredito que estas meninas, de tenra idade, podem ter oportunidade na descoberta dos 

seus potenciais e na auto-valorização. Desejo ser, através do sistema de Biodanza mais 

um canal para uma reabilitação existencial, uma nova aprendizagem e reflexão que visam 

a aquisição de comportamentos saudáveis e Biocêntricos. 
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CAPÍTULO 1 

 

Adolescência: Caracterização 

 

A origem da palavra “Adolescência”, segundo o dicionário etimológico, deriva do Latim 

“Adolescere”: ad (a, para) e olescer (crescer), que significa condição ou processo de cres-

cimento. 

 

É o período de vida entre a infância e a fase adulta, caracterizado por profundas alterações 

físicas, psicológicas e sociais, uma idade de passagem, de mutação e de transformação, 

uma época da vida em que, como frequentemente se define, “já não se é criança e ainda 

não se é adulto” (Deconchy, Jean-Pierre, O Desenvolvimento Psicológico da Criança e do 

adolescente, página 183) 

 

As idades correspondentes ao início e o fim da adolescência variam de país para país. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), este período vai dos 10 aos 19 anos. 

 

Nesta altura, o adolescente não se identifica em nada com a criança que foi dantes, tendo 

mesmo necessidade de manter uma certa distância em relação à sua infância. Mas ao 

mesmo tempo, ainda está longe de ser adulto com tudo o que isso implica.  

 

Fisicamente desenvolve-se; sofre grandes transformações fisiológicas ao nível dos órgãos 

e dos ritmos hormonais. Por vezes não se reconhece no próprio corpo. 

 

Regra geral, as mudanças físicas ocorrem nas raparigas entre os 12 e os 14 anos. Nesta 

altura, na maior parte delas, completa-se o ciclo menstrual, quinze dias após ter ovulado; 

a rapariga tem a primeira menstruação. Aos poucos vai adquirindo o corpo de uma mulher. 

Segundo Déconchy, a jovem adolescente começa a focar-se mais na própria aparência e 

atratividade: “orgulhosa dos seus seios, ansiosa por não engordar, perdendo mais tempo 

a pentear-se e a arranjar a cara do que a lavar-se”. 
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No rapaz a transformação processa-se um pouco mais tarde, entre os 14 e os 16 anos. 

Pela primeira vez os testículos segregam os espermatozoides e, eventualmente, quer por 

excitação, quer por imaginação, o rapaz ejacula. O corpo está pronto. Está alto, orgulha-

se da sua voz grossa, dos primeiros pelos no queixo. 

 

Contudo, nem sempre estas mudanças corporais são vividas com leveza ou são motivo de 

orgulho. É também comum a dificuldade de lidar com o surgimento de características se-

xuais tão evidentes, daí o adolescente se mostrar reservado e envergonhado em relação 

ao corpo e suas transformações, quer por ser demasiado “precoce”, quer pelo facto do 

surgimento dessas características poder ser tardio. 

 

No aspecto físico mas também psicológico, Déconchy refere que o adolescente “continua 

frágil como uma criança, facilmente adoece, é pouco resistente à fadiga, é mesmo menos 

resistente e sólido do que uma criança. Psicologicamente, lamenta-se por tudo e por nada, 

sonha, deixa o seu pensamento divagar numa imaginação de contornos indefinidos. Rea-

parecem tiques, roem-se as unhas, regressam certas inibições, certos receios que se pen-

savam já desaparecidos. Por outro lado, torna-se fisicamente adulto e, do ponto de vista 

afetivo, é capaz de se entregar a grandes causas, de vibrar e atingir um heroísmo ambíguo, 

ou, então, muito frágil porque não sabe para que lado se há-de voltar”. 

 

O adolescente, nesta fase, sente-se entre dois polos bastante diferentes e muitas vezes 

não sabe para qual dos lados se voltar. Poderá incorporar a parte da criança, sentindo-se 

diminuído e frágil ou poderá querer assumir o papel de adulto. O facto de não conseguir 

assumi-lo na totalidade poderá desencadear um sentimento de frustração e até mesmo de 

agressividade. Muitas vezes, ao sentir-se perdido e confuso, fecha-se em si mesmo. 

 

Podemos mesmo dizer que a adolescência, muitas vezes é uma idade de sofrimento. Tudo 

é vivido de forma muito intensa. A sensibilidade nesta fase está ao rubro.  Por vezes há 

uma necessidade de alienação, para um mergulho no seu próprio mundo, um mundo de 

sonho, onde será mais fácil para o adolescente morar neste mundo do que no mundo real. 
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Adolescência e Identidade 
 

Para a psicanalista argentina Arminda Aberastury, pioneira da psicanálise de crianças e 

adolescentes, a fase da adolescência implica três grandes perdas: a perda do corpo infantil, 

a perda da identidade infantil e a perda dos pais idealizados na infância, o que, por si só, é 

geralmente vivido como algo muito perturbador. 

 

A fase da adolescência caracteriza-se por uma intensa busca de si mesmo e do seu lugar 

no mundo, a par com grandes mudanças físicas, psíquicas, emocionais e existenciais.    

 

Sentimentos de angústia, medo, raiva e culpa podem surgir neste período da vida e são 

parte do normal desenvolvimento do adolescente. 

 

Sobretudo nesta fase, as questões relacionadas com a identidade, nomeadamente, a sua 

auto-estima e auto-imagem, encontram-se fortemente baseadas no grupo. 

 

O medo domina-o pela necessidade de pertença a um grupo, de aceitação pelos pares, 

pelo desconhecimento do futuro.  

 

O desejo de ser aceite fá-lo procurar artifícios iguais aos dos pares: determinadas roupas, 

acessórios e comportamentos. 

 

O adolescente recusa qualquer imagem que o identifique quer com a criança que foi, quer 

com os adultos. Assim, nas palavras de Jean-Pierre Deconchy, “psicologicamente, (…) à 

criança fácil de tratar, mesmo com as suas agitações de superfície, sucedeu um adoles-

cente de reações imprevisíveis, a quem não sabemos como falar, e que fala do tempo em 

que era “criança” como se falasse de um período perdido na noite dos tempos, como algo 

muito longínquo, do qual quer manter as devidas distâncias de forma definitiva.” De um 

modo geral, torna-se num ser misterioso, isolando-se e mergulhando nas novas tecnolo-

gias e redes sociais, usando linguagem cifrada”. 

 

Sente raiva por se sentir incompreendido, sente culpa por não corresponder ao que acha 

que esperam dele. Há que referir que os próprios pais também ainda poderão estar numa 

adolescência prolongada.  
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Como o adulto, o adolescente quer viver autónoma e plenamente a sua identidade, mas, 

como a criança, ainda lhe falta a maturidade para cumprir essa autonomia. 

 

Assim,  para além das rápidas mudanças e desenvolvimento, que ocorrem a nível físico, 

emocional (instabilidade, flutuações de humor, emoções contraditórias), social e intelectual, 

a fase da adolescência caracteriza-se também por um desejo de diferenciação em relação 

à família e à figura dos cuidadores, que faz com que o adolescente pulse entre períodos 

de independência e superioridade em relação aos adultos e outros de reaproximação e 

dependência. 

 

Sendo o humano um ser gregário, precisa dos outros. O adolescente vai procurar o seu 

grupo, para se encontrar, para se identificar. Contudo, por vezes tem de se opor a ele. 

Procurará, então, outro bando. Integrando-se, pode opor-se à sociedade organizada pelos 

e para os adultos. 

 

Consequentemente, verifica-se uma maior tendência à convivência entre pares, o desejo 

de se identificar e de pertencer a um grupo, ao mesmo tempo que surge também um acen-

tuada resistência pelo diferente.  

 

O desejo de ser aceite e reconhecido pelo grupo leva a uma pressão na adoção de deter-

minados comportamentos. O adolescente precisará de desenvolver também as suas habi-

lidades relacionais e sociais que lhe tragam o tão desejado reconhecimento por parte dos 

seus pares. 

 

A adolescência é um período em que o jovem poderá experienciar insegurança em relação 

ao próprio corpo, à sua atratividade e capacidade de sedução e, nalguns casos, até ques-

tões relacionadas com a sua orientação sexual. Acontecem as primeiras experiências se-

xuais e amorosas e, com elas, também os primeiros desgostos e desilusões a este nível. 

 

A adolescência é também uma fase de encruzilhada existencial, já que é claramente um 

momento em que o adolescente poderá fazer escolhas e desenvolver os seus potenciais e 

aptidões no sentido de chegar a ser aquilo que deseja. Começam a colocar-se questões 

sobre a própria identidade e perguntas existenciais: com que grupo me identifico e desejo 
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pertencer? Serei aceite? Que área escolar/profissional seguir? Qual o meu lugar no 

mundo? 

 

Nesta busca, verifica-se uma acentuada tendência exploratória e uma dificuldade em medir 

as consequências das próprias ações e/ou desejo de transgredir interdições que podem 

levar a comportamentos e situações de risco. 

 
 
 

Ser adolescente hoje 
 

Os jovens de hoje são filhos da chamada “geração digital”. O uso alargado e quotidiano da 

tecnologia, como a internet e o telemóvel, tem transformado a forma como os jovens se 

relacionam, impactando no desenvolvimento das suas competências afetivas e sociais.  

 

As relações virtuais substituem a presença física, a relação direta, diminuindo a capacidade 

dos jovens de criar intimidade pela partilha dos seus sentimentos, medos e desejos, afas-

tando-os de uma aprendizagem vivencial. 

 

Este fenómeno é transversal. A relação dos pais com os filhos também é afetada pela 

influência da tecnologia. O uso excessivo do telemóvel cria uma “solidão acompanhada”, 

em que todos estão juntos mas trocando mensagens, navegando na internet ou a resolver 

assuntos de trabalho no tempo destinado à família.   

 

De uma forma geral, nas sociedades ditas “civilizadas”, as relações tornam-se líquidas, 

descartáveis, à medida que as fronteiras entre o real e o virtual também se esbatem.   

 

O sociólogo Polaco Zygmund Bauman, fala-nos de um mundo líquido, em oposição ao que 

se passava anteriormente, onde tudo era sentido como mais sólido e estável: as famílias 

eram largas, unidas, embora com os seus atritos, as amizades eram duradouras, os em-

pregos ofereciam forte estabilidade. Atualmente as famílias são reduzidas, inconstantes, 

as amizades desfazem-se, os empregos são instáveis, representando quase uma escra-

vatura, tendo muitas vezes as pessoas de procurar emprego noutros sítios, noutros países, 

noutras culturas. O medo impera também nos adultos que receiam perder os filhos, com-

pensando-os então com bens materiais ou de outras maneiras. 
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O valor e o reconhecimento próprios e por parte de outros assentam em factores exteriores 

à própria identidade. Ter, ao invés de Ser. Os jovens vão competindo na base de aparên-

cias, procurando adquirir um status através de bens materiais, que muitas das vezes não 

são acessíveis a todos, o que pode ser gerar sentimentos de revolta e frustração. 

 

Um olhar sobre a delinquência juvenil 
 

A delinquência juvenil é um problema existente em todo o mundo. Devido ao seu cresci-

mento nas sociedades atuais e ao sentimento de insegurança suscitado por ela, é urgente 

e obrigatório debruçarmo-nos sobre este assunto, de modo a eliminar as causas e criar 

medidas para a sua prevenção. 

 

Começa a surgir com maior intensidade entre os 12 e os 18 anos, período em que o indi-

víduo passa, como já referido anteriormente, por uma reorganização interna. 

 

No entanto, nem todos os indivíduos que cometem delitos são conotados como delinquen-

tes pois “nem todos os delitos são apropriados para adquirir essa identidade social” (Mar-

tins, cit. in Carvalho, 2003: 29).  

 

A delinquência juvenil pode ser entendida como “todos os comportamentos problemáticos 

que se manifestam no decurso de transição dos jovens para a vida adulta, sendo entendi-

dos como comportamentos de quebra de condutas sociais convencionais que o indivíduo 

manifesta decorrentes de um processo de socialização juvenil” (Carvalho, 2003: 27). 

 

No entanto o tema delinquência tem vários usos e sentidos. De acordo com Cristiano Ara-

újo Luz, em “Um Olhar Psicológico sobre a Delinquência”: os dois sentidos mais frequentes 

serão o jurídico e o psicológico do ato. 

 

Do ponto de vista jurídico, o verbo “delinquir” significa cometer um ato ilegal, punido por lei, 

o que, desde logo, segundo Cristiano Araújo remete para o “delinquente como aquele que 

transgride as normas jurídicas”, resultando desta atitude uma condenação pelos tribunais. 

 



 

SOFIA MARQUES  PÁGINA 21 

Do ponto de vista psicológico, baseia-se numa análise mais aprofundada sob o indivíduo e 

sobre a particularidade das suas ações. 

 

Para Cristiano Araújo o “delinqüente que interessa à ciência da psicologia é aquele que 

possui transtornos internos anti- sociais que motivam a ação delituosa e sua reincidência, 

este indivíduo sofre de perturbações que o impossibilitam de se adaptar às normas do 

ambiente.” 

 

No entanto, mais do que o termo delinquência, Jorge Negreiros, no seu livro “Delinquências 

juvenis”, considera a expressão comportamento anti-social mais adequado. Enquanto que 

delinquência se refere apenas a comportamentos que podem ser objeto de sanção penal, 

o comportamento anti-social vai um pouco mais longe, incluindo uma série de atos como 

por exemplo furtos, agressões, vandalismo,  que poderão estar associados a transgressões 

de normas não só legais, mas de expectativas sociais. Segundo muitas dessas ações en-

volvem igualmente uma ação contra o ambiente, incluindo pessoas e bens.  

 

Normalmente delinquência ou comportamento anti-social está associado à repetição e con-

tinuidade no tempo.  

 

Enquadramento jurídico 
 

Desde o início do século, que foi introduzido no sistema português um sistema de proteção 

a menores, com medidas de reabilitação, tratamento e reeducação. Foi igualmente esta-

belecida a Lei de Proteção à Infância. Esta era destinada a crianças em perigo, maltratadas 

e delinquentes. O seu princípio básico partia de uma filosofia de proteção e não de uma 

filosofia repressiva e punitiva. 

 

Esta lei criou os primeiros tribunais de menores – as denominadas Tutorias de Infância, 

aplicando as suas próprias medidas, essencialmente distintas das que vigoravam para os 

adultos. As medidas estavam centradas no jovem e pretendiam modificar o seu comporta-

mento.  

 

No entanto, este sistema foi alvo de críticas dado que o regime de internamento, previsto 

nesta lei, foi acusado de ter impactos reduzidos no comportamento dos delinquentes após 
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a saída destes das instituições. Esta medida não teria grande influência na reestruturação 

da personalidade do menor e na sua reintegração social. 

 

Após algumas revisões e alterações na lei, em 2001 surgiram duas leis distintas. 

 

- Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), sob a alçada da Segurança 

Social, destinada aos menores em perigo,  

 

- Lei Tutelar Educativa (LTE), sob a alçada do Ministério da Justiça, destinada aos meno-

res envolvidos em comportamentos delinquentes, com idades compreendidas entre os 

12 e os 16 anos que tenham praticado factos qualificados pela lei como crime. Nestas 

aplicam-se medidas tutelares educativas (MTE). Estas medidas são aplicadas de acordo 

com a gravidade do delito, como têm igualmente em atenção a necessidade de educação 

do jovem para o direito, tendo em atenção todo o seu panorama socio-económico, 

educativo e familiar. Esta educação do jovem para o direito,  exprime a necessidade de 

educação para o respeito pelos valores essenciais à vida. Trata-se de fazer o jovem 

compreender os valores essenciais para viver de forma saudável e em comunidade”. 

 

Segundo um estudo elaborado pelo Centro de Estudos para a intervenção social, estas 

medidas tutelares educativas, poderão ser de caráter institucional e não institucional. 

  

Entre as medidas de caráter não institucional, poderemos ter como alguns exemplos: 

  

- Realização de prestações económicas ou de tarefas a favor da comunidade.  

- Imposição de regras de conduta: “Não frequentar certos meios, locais ou espectáculos”; 

“não acompanhar determinadas pessoas”; “não consumir bebidas alcoólicas”; “Não fre-

quentar certos grupos ou associações”; “não ter em seu poder certos objectos…” 

-  Imposição de obrigações (ex: frequência da escola; de formação profissional, de progra-

mas de tratamento de natureza variada ou outras acções que permitam o fortalecimento 

de condições psico-biológicas necessárias ao desenvolvimento da personalidade do/a 

menor)  

  



 

SOFIA MARQUES  PÁGINA 23 

Para além destas e como medida de caráter institucional temos o internamento em Centro 

Educativo (CE). Esta medida é considerada a medida mais grave, implicando maior restri-

ção da liberdade e da autonomia. 

 

Esta medida “visa proporcionar ao menor, por via do afastamento temporário do jovem do 

seu meio habitual de vida e da utilização de programas e de métodos pedagógicos, a inte-

riorização de valores conformes ao direito e a aquisição de recursos que, no futuro, lhe 

possibilitem orientar a sua vida de forma social e juridicamente responsável”. (artigo 17.o, 

no 1, LTE) 

 

Esta medida de internamento em Centros Educativos é determinada pelo Tribunal e poderá 

ser aplicada em regime aberto, em regime semiaberto e em regime fechado, dependendo 

da gravidade dos delitos. 

 

O regime fechado é o extremo da escala e nele são colocados adolescentes que, por exem-

plo, foram autores de assaltos à mão armada, sequestro, homicídios, violação ou trafico de 

droga. Neste tipo de regime, nenhuma saída é autorizada. O regime aberto é o mais liberal 

e permite a ida a casa em períodos mais alargados, férias ou mesmo fins-de-semana. O 

regime semi-aberto é um regime intermédio. 

 
 

O caminho para a delinquência  
 

Portugal enfrenta presentemente uma grave crise social. Em geral, fala-se de crise social 

quando se está em presença de uma situação generalizada de dificuldades económicas, 

com uma acentuada perda do poder de compra. Em consequência de toda esta conjuntura, 

os mais prejudicados são os jovens que ficam muitas vezes impossibilitados, para além de 

necessidades básicas, da frequência de atividades de caráter cultural e artístico. 

 

Esta desigualdade muitas vezes gera uma diferenciação para além do económico e social. 

Refiro-me a uma diferenciação cultural e de revelação de potenciais entre os jovens, o que 

gera, igualmente, discriminação e até mesmo marginalização. 

 

Muitos jovens passam grande parte do tempo sem ocupação, entregues a si próprios e 

sem acompanhamento por parte dos pais e encarregados de educação, pois estes têm de 
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trabalhar a maior parte do dia e muitas vezes da noite para manter os meios de subsistência 

básicos. Outros, sem trabalho, muitas vezes entregam-se ao desespero, depressão e até 

mesmo a adições para se alienarem. 

 

Perante essa falta de acompanhamento e apoio parental, sem ocupação e sem perspecti-

vas de futuro, muitos destes jovens optam por comportamentos desviantes, alienação e 

consumos de substâncias ilícitas, enveredando pela via do crime. 

 

Para além destes fatores de instabilidade, nas sociedades atuais a juventude constrói-se 

habitualmente em contextos de transformações culturais, sociais e económicas que podem 

induzir ruturas várias nas etapas de transição para a idade adulta tornando-se, pois, numa 

condição de risco. 

 

O prolongamento da juventude, associado a um fracasso na obtenção de emprego coloca 

os jovens em risco, no que diz respeito à capacidade de serem bem-sucedidos noutras 

transições da sua vida, como seja a constituição de família própria e, em geral, a sua au-

tonomia face à família de origem. 

 

As sociedades atuais afiguram-se pois, de grande exigência para a juventude que deixou 

de ser uma idade suave para ser vivida num contexto de forte instabilidade e pressão so-

cial. Nesta fase já não são crianças, mas também ainda não são considerados adultos. De 

tal forma que, por vezes, se afirma que o medo é a palavra mais marcante entre os jovens, 

não o medo próprio da adolescência, mas medo de os pais os deixarem; medo de não 

serem bem-sucedidos na escola; medo de não encontrarem emprego ou de perderem o 

emprego; medo de fazerem a escolha errada.  

 

Em contrapartida a sociedade é cada vez mais, exigente: os jovens têm de ser estáveis 

num mundo incompreensível; têm de delinear projetos de futuro numa sociedade onde se 

desconhece como vai ser o futuro; espera-se que sejam carinhosos, obedientes e não re-

beldes num mundo violento e hostil.  
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Fatores de risco 
 

Diversos estudos efectuados no âmbito da delinquência juvenil concluíram que o ambiente 

familiar e social em que a criança cresce é o fator com o maior influência no comportamento 

dos futuros jovens e adultos.  

 

Segundo Jorge Negreiros, no seu estudo “Os Aprendizes do Crime”, “a perturbação de 

comportamento manifesta-se no início da infância, embora cerca de metade dos casos 

surja durante a adolescência. Com o avançar da idade, a perturbação de comportamento 

torna-se particularmente resistente à mudança”, ou seja, quanto mais precoce a inter-

venção, maiores as possibilidades de inverter essa tendência. 

 

No que diz respeito aos principais fatores de risco, segundo o estudo feito por Ricardo 

Martinez e Inês de Sá, em “Jovens privados de Liberdade”, os fatores que contribuíram 

para este tipo de comportamentos e, por conseguinte, para o internamento destes jovens, 

são tanto intrínsecos como extrínsecos. 

 

 

Fatores intrínsecos  
 
As características pessoais não são apontadas como as principais causas de delinquência 

juvenil, como tal, são vistas como exceções e resumem-se a caraterísticas físicas, heredi-

tárias ou da personalidade como principais fatores dentro dos intrínsecos que predispõem 

determinados indivíduos a praticarem atos desviantes. Destes derivam problemas cogniti-

vos e necessidades educativas especiais. 

 

Em alguns dos casos, são também apontadas causas que se relacionam com problemas 

emocionais graves, que provocaram grande sofrimento e infelicidade, como a morte de 

parentes muito próximos e significativos, como a de mãe, irmão, pai ou avós, bem como, 

em sentido inverso, à ausência de quaisquer relações afetivas com a família próxima, pais 

e irmãos. 

 

Regra geral, quase todos os jovens delinquentes revelam uma grande imaturidade e in-

consciência pelas consequências dos atos praticados. Costumam justificá-los como 

próprios da juventude, por sentimentos interiores fortes e incontroláveis. Não obstante, são 
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atos maldosos relativamente ao verdadeiro valor da vida e da liberdade, ainda que por 

inconsciência, por estarem relacionados com a idade precoce em que se iniciaram tais 

atos. 

 

Muitas das vezes, e não menos significativos, estão os aspetos socializadores ,como refe-

renciam os jovens utentes em alguns centros educativos: 

 

- incapacidade de comunicação com os outros e consequente isolamento; 

- baixa resistência à frustração e à capacidade de contornar obstáculos; 

- pouca capacidade para receber e aceitar críticas e sugestões de adultos; 

- baixa auto-estima e insegurança que levam a uma total dependência e influência por parte 

do grupo; 

- incapacidade de concentração em atividades escolares e de aprendizagem; 

- necessidade incontrolável de sentir adrenalina, ativada pela prática de atividades delin-

quentes, como necessidade de testar limites e cuja repetição induz a situações de de-

pendência, de adição, quando não existe presença, acompanhamento e suporte por 

parte de adultos como referência afectiva). 

 
 

Fatores extrínsecos 
 

Entre os fatores extrínsecos, podemos apontar os seguintes: 

1. Problemas familiares 

 
Ambientes familiares instáveis, com rendimento anual muito baixo, baixo nível de instrução 

dos pais e a ausência constante destes para assegurar a sobrevivência da família leva, 

segundo Negreiros, a que sejam atribuídas precocemente às crianças responsabilidades 

para as quais estas não estão preparadas.   

 

Outros problemas familiares poderão ser originados tanto por questões de saúde dos fa-

miliares de referência, como a morte dos mesmos ou por problemas como o alcoolismo ou 

toxico-dependência,  que poderão ter como consequência maus tratos, negligência ou au-

sência de autoridade parental. Esta última é a mais identificada entre os jovens delinquen-

tes. 
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Segundo Ricardo Martinez e Inês de Sá, salientam-se como mais significativos: 

 

- conflitos e procedimentos contraditórios entre os progenitores; 

- a falta de autoridade parental e desorganização familiar que se refletiu, por exemplo, no 

não cumprimentos de regras. 

- falta de diálogo e de apoio por parte da família, muitas vezes resultante da ausência dos 

pais, deixando-os em liberdade absoluta, entregues a si mesmos, não tendo consciência 

da pressão das companhias na escola e no bairro.” 

 

Uma família dita disfuncional, com situações de delinquência por parte de familiares mais 

próximos, poderá ser igualmente um factor determinante.  

 

De acordo com os autores, “perante estas situações os jovens sentem-se extremadamente 

revoltados,  cometendo atos de “vingança”, numa primeira fase contra os adultos. Muitas 

vezes estes atos servem como chamadas de atenção que, mais tarde, vão-se transfor-

mando num padrão”. 

 

Enquanto as dificuldades familiares vão aumentando, cresce o risco de um comportamento 

delinquente. A ausência de atenção e amor irá desencadear uma revolta nestes jovens, 

um ódio enorme. Por vezes uma necessidade de destruição corresponde a um desejo de 

fugir da auto-destruição. 

 

2. Problemas na Escola 

 
No meio escolar, quando não existe um acompanhamento correto por parte dos responsá-

veis, também poderá ser um factor de risco para estes jovens adolescentes. O abandono 

escolar e a falta de interesse e desmotivação são igualmente duas das causas para a ado-

ção de comportamentos sociais inadequados e, consequentemente, para a delinquência e 

a continuação de uma vida dedicada à criminalidade. 

 

Para os autores, “a escola, nomeadamente pela falta de acompanhamento dos alunos na 

transição do 1o para o 2o ciclo de escolaridade, ao não se acautelarem as influências de 
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colegas mais desmotivados e mais problemáticos; pelos métodos utilizados pelos profes-

sores quando se centram em absoluto no funcionamento do espaço “aula”, o que penaliza 

prioritariamente os alunos não treinados e preparados para funcionarem num espaço fe-

chado; por não saberem ajudar os alunos a aprenderem a estudar; por não serem adotadas 

medidas adequadas de contenção dos alunos mais problemáticos, com prejuízo para o 

funcionamento das aulas, pelo laxismo de alguns professores face a atitudes abusivas de 

alguns alunos, deixando-os perturbar as aulas ou permitindo que saiam destas sem faltas, 

sem penalizações, ou não sabendo valorizar os progressos dos alunos, de forma a evitar 

a sua baixa auto-estima.” 

 

Muitas vezes o aluno tenta esforçar-se, mas acontece que este esforço não é percetível e 

valorizado pelos professores, o que desencadeia uma grande desmotivação, nomeada-

mente para os que são oriundos de meios mais desfavorecidos ou de famílias mais ausen-

tes. 

 

Perante estas situações, e para estes alunos serem respeitados pelos colegas e pares, 

muitas vezes optam por comportamentos menos adequados. 

 

3. Grupo / Bairro 

 
Para Ricardo Martinez e Inês de Sá “as companhias do bairro e a vontade de “ser inde-

pendente” exercem um poder determinante quando os jovens não são suficientemente for-

tes para resistir à pressão daquilo que consideram ser “dinheiro fácil” e “uma forma de 

vida”, a delinquência. 

 

A grande influência do grupo de pares, o próprio ambiente dos bairros e a dependência do 

grupo, levam os jovens a “fazer asneiras”, a assaltar e a roubar, nomeadamente viaturas.” 

 

Esta situação tem tendência a agravar-se quando os jovens têm a noção das dificuldades 

da família e não têm como acompanhar a sociedade de consumo em que vivemos, nem 

meios para comprar bens como os seus colegas e pares. 

 

Há uma necessidade sentida pelos jovens em afirmarem-se, nomeadamente perante os 

outros e “as raparigas”, através da posse de vestuário de marca e de material eletrónico. 
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Os problemas de dinheiro com que se debatem, nomeadamente para adquirirem tais pro-

dutos, induzem à adoção de comportamentos delinquentes, nomeadamente furtos. 

 

Com estas diferenças económicas e com um quarto da população a viver abaixo do limiar 

da pobreza é muito importante criarmos obstáculos à exclusão social, pois este é o principal 

motivo para estes problemas. 

 

Encontramos aqui o retrato de jovens adolescentes que olhando em volta, só encontram o 

negativo, a família que não existe, a escola que não os ampara, o bairro que não os acolhe. 

 

Um traço comum a todos os jovens é a baixa auto-estima originada por uma insuficiência 

afectiva e pela necessidade de querer ter e não ter meios para alcançar. 

 

Neste caso a prevenção é um ponto determinante. A importância de uma metodologia pre-

ventiva que assente na proximidade, no contato afetivo pois, citando Pedro Strecht, em “À 

Margem do Amor”, “o amor é a voz que descobre o que há por detrás do silêncio”. 

  

É no reforço de todas as redes de suporte emocional que se pode encontrar uma saída. 

Ninguém consegue ultrapassar dificuldades sozinho. 
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CAPÍTULO 2 
 

O resgate dos potenciais 
 

Carl Rogers, ligado à psicologia humanista, defende que as pessoas precisam de ser acei-

tes, com toda a sua autenticidade, independentemente de todos os traumas ou ações pas-

sados, trazendo-nos dois conceitos importantes para a Biodanza e para o tema da delin-

quência: a Sabedoria Organísmica e a Tendência Atualizante. 

 

Rogers defende que todo o indivíduo é digno de confiança e tende a desenvolver as suas 

potencialidades no sentido da auto-realização positiva e construtiva, progredindo para uma 

maturidade e socialização, podendo, no seu percurso, errar ou até praticar crimes. Nestas 

circunstâncias há uma tendência organísmica positiva, que foi desvirtuada, bloqueada quer 

pelas circunstâncias, quer por ter perdido a confiança. 

 

Assim, Carl Rogers defende que cada indivíduo é um organismo sempre mutante  que vai 

ter de fazer muitas opções durante a sua vida. 

 

O organismo terá de estar sujeito a muitas experiências e vivências quer positivas, quer 

negativas, que o irão enriquecendo, e, acumulando-se, contribuirão para o seu desenvol-

vimento, adquirindo assim a noção dos valores objetivos, que dizem respeito ao que se 

vivência e contribui para o aumento e efetivação do organismo na infância, valorizando a 

segurança, a alimentação e as novas experiências no sentido de uma maior realização e 

autonomia. Segundo Rogers, no caso da criança, ela prefere experiências que mantêm, 

aumentem ou efetivam o seu organismo e rejeita as que não servem essa finalidade. 

 

Há também que referir os valores operativos/organísmicos, assim designados por corres-

ponderem às necessidades da pessoa enquanto ser vivo e, ainda, os valores concebidos 

ou pensados. Estes pressupõem uma simbolização, uma vez que a pessoa antecipa resul-

tados antes de passar por uma experiência direta, tendo como referência vivências de ou-

tros nas mesmas circunstâncias. Como se regista aqui uma tomada de consciência, o or-

ganismo rejeita determinadas experiências. Nestas situações, se essa rejeição implicar a 

recusa da aceitação pelos outros, de que todos necessitam, a pessoa pode contrariar o 

organismo e assim abandona a sabedoria organísmica. 
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Consideremos, pois, que o humano não é necessariamente mau. Acontece que, por vezes, 

lhe faltam as condições necessárias ao seu crescimento e desenvolvimento. A Tendência 

Atualizante de Rogers, como um processo direcional construtivo e seletivo no sentido da 

preservação da integridade e organização da pessoa, aponta sempre para a realização, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades e potencialidades inatas e adquiridas 

do indivíduo, ou seja, ainda que em condições desfavoráveis, existe sempre uma tendência 

para a saúde e integridade. 

 

Assim, quando essa tendência é desvirtuada, haverá necessidade de proceder no sentido 

de levar o indivíduo ao seu caminho original, cuja meta será o seu desenvolvimento pes-

soal. 

 

Criação de um ambiente nutridor 
 
A criação de um ambiente nutridor e favorecedor da expressão e desenvolvimento dos 

potenciais dos indivíduos é um dos objectivos das sessões de Biodanza. 

 

“Há um aspeto fundamental na identidade do jovem que não é cuidado, o aspeto emocio-

nal” (Robert, Manuela)  

 

A sociedade vai dando muitas oportunidades ao jovem a nível de desenvolvimento físico, 

criativo, intelectual, mas vai-se esquecendo de um que poderá ser o mais importante, que 

é o afetivo. 

 

Os jovens são vistos como rebeldes, são pouco compreendidos do ponto de vista emocio-

nal.  

 

Muitas vezes perante esta alienação, os jovens optam por ter uma postura passiva, não 

estudando, não se cuidando, isolando-se dos seus pares ou podem ter uma atitude mais 

ativa, mostrando uma certa revolta, sendo violentos, provocadores, consumindo drogas, 

praticando furtos…  
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Perante estas manifestações, os adolescentes são radicalmente reprimidos ou pelo con-

trário, não tendo mãos nestes, os pais optam pelo caminho mais fácil, tendo uma postura 

demasiado liberal e despreocupada, deixando estes pequenos adultos entregues a si 

mesmo. 

 

As aulas de Biodanza irão proporcionar um espaço onde o jovem pode ser autêntico e 

verdadeiro, podendo este conhecer os seus medos e desejos, descobrindo os seus poten-

ciais, aprendendo a gerir as suas emoções.  

 

A criação de um ambiente nutridor é essencial para que o processo de entrega e confiança 

se desenvolva. Este vai-se adquirindo e construindo. É necessário desenvolver uma meto-

dologia de descontração, confiança, alegria e de consequente descoberta e encontro de si 

mesmo e de si em relação ao grupo. Aqui o jovem tem oportunidade de poder assumir 

progressivamente o comando da sua própria vida. 

 

Para Myrthes Gonzales, num artigo publicado na Revista Eletrónica Pensamento Biocên-

trico. (2005) diz-nos que o resgate da dignidade é feito a partir do reforço da identidade, 

dado que “o conceito de identidade em Biodanza está relacionado com a presença singular 

no mundo – a percepção de valor próprio. Estas questões estão diretamente vinculadas 

com a dignidade. Situações de miséria, privação de direitos essenciais, violência física e 

emocional, abandono e descuido, geram uma ruptura na noção de pertença à sociedade, 

à cidade e ao país. Cria guetos formados por pessoas que desconhecem seus direitos e 

que não reconhecem suas possibilidades de contribuição na construção comum. O fenó-

meno da exclusão social provoca uma exclusão de si mesmo. Muitas vezes programas de 

assistência social tornam-se ineficazes quando não estão focados em facilitar aos partici-

pantes um desenvolvimento das suas potencialidades no mundo.” 

 

Algumas pessoas, através de situações de miséria, abandono por parte da família, maus 

tratos físicos e emocionais vão perdendo o amor próprio, a noção do seu valor, vão-se 

alienando e vão sendo ao mesmo tempo excluídas da sociedade. 

 

Para Myrthes Gonzalez, o oprimido sai desta situação quando adquire a noção de si e da 

importância de sua participação. Através das vivências de Biodanza, o participante vai re-

conhecendo o seu valor, os seus potenciais e aprendendo a ver o valor e os potenciais dos 
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outros. Deixa de aceitar a privação como algo normal e é estimulado a protagonizar ações 

de mudança no estilo de vida pessoal e da comunidade.” 

 

Há que devolver a vida, os sonhos a estas pessoas e reforçar a sua identidade a partir da 

auto-percepção, da auto-estima e da capacidade de vínculo consigo mesmo, com os outros 

e com a vida no seu todo. 

 

A Biodanza para adolescentes tem em conta a sua grande necessidade de expressar as 

emoções de forma integrada através do movimento, mais ainda no caso daqueles cuja 

história de vida os conduziu a uma situação de delinquência e marginalidade. Desta forma, 

estes podem assim tomar contato com os seus potenciais, ganhar autopercepção, aumen-

tar a auto-estima e a sua capacidade de vínculo. 

 

Nas sessões de Biodanza, dançar com os seus pares favorece a interação saudável entre 

os jovens, criando novos vínculos e reforçando os já existentes. A Biodanza gera nestes 

adolescentes a sensação de pertença a um grupo numa base de aceitação, reconheci-

mento e respeito recíprocos, ajudando a diminuir a predominância de relações hierarqui-

zadas, de domínio e medição de forças, tão frequentes entre adolescentes cumprindo 

pena. 

 

Este ambiente saudável, de amizade e aceitação surge como uma nova possibilidade, au-

mentando a predisposição não só para a melhoria do relacionamento afectivo entre eles, 

mas também para que tendencialmente estes possam vir a estender uma nova forma de 

estar a outros ambientes e com outras pessoas, dentro e fora da instituição. 

 

A importância do grupo 
 

A Biodanza é feita em grupo e isto é um ponto positivo para a captação do interesse do 

jovem. 

 

Como já foi referido anteriormente, nestas idades os adolescentes gostam de pertencer a 

um grupo, de serem aceites pelo grupo onde estão inseridos.  
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No caso do Centro Educativo, como veremos mais adiante, o grupo é composto por meni-

nas com um percurso semelhante, tendo praticamente todas o mesmo vocabulário, os 

mesmos gostos musicais, o mesmo estilo. Vivem diariamente umas com as outras criando 

necessariamente alguns laços, mas por vezes também algumas desavenças. 

 

É no encontro com os outros que aos poucos se vão encontrando a si próprias. Conse-

guindo respeitar e aceitando o outro, desenvolvendo algum afeto pelo próximo, vão aos 

poucos descobrindo-se e respeitando-se a si mesmas. 

 
 

A postura do Facilitador 
 

“Atribuo um enorme valor ao facto de poder permitir-me a mim mesmo compreender a outra 

pessoa”  (Rogers, Carl - Tornar-se Pessoa) 

 

Rogers trabalhou durante doze anos com crianças delinquentes que eram enviadas pelos 

tribunais e serviços sociais, realizando sessões de tratamento. Rogers refere que este tra-

balho lhe permitiu ir progressivamente formando as suas próprias opiniões a partir da ex-

periência do seu trabalho quotidiano . Por isso Rogers defende que a sua experiência é a 

suprema autoridade, que nela pode confiar e só experienciando se aprende.  

 

A postura do facilitador de Biodanza na sua relação com os alunos vai também beber a 

Rogers e à Abordagem Centrada na Pessoa, às condições básicas para um processo de 

crescimento e mudança construtiva. 

  

Tratando-se de jovens cuja história de vida é feita de desqualificações, ausências, agres-

são física e verbal, uma postura assente na congruência, autenticidade e consideração 

positiva incondicional, poderá ser muito favorecedora no sentido de abrir novos campos de 

comunicação afetiva entre o aluno e o facilitador.  

Este novo campo poderá ser um factor importante para o próprio processo do aluno com 

Biodanza, uma vez que permite o estabelecimento de uma relação de confiança que facilita 

a entrega. 
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Congruência/Autenticidade: 

 
Trata-se de procurar agir exatamente como se pensa, sem artifícios, nem máscaras, sem 

querer agradar seja a quem for, sem medos de juízos de valor, sendo real, transparente. 

Segundo Rogers, trata-se de um emparelhamento entre experiência, consciência e comu-

nicação.  

 

Aceitando-se como se é, ter-se-á a consciência de que o outro também é como é, pelo que 

deverão ser evitados os conselhos, para que o outro não tenha igualmente receio de ser 

julgado, permitindo-lhe que também seja autêntico. “Para alguns ser o que se é, é perma-

necer estático. (…) Nada pode estar mais longe da verdade. Ser o que se é, é mergulhar 

inteiramente num processo. A mudança encontra-se facilitada, e provavelmente levada ao 

extremo, quando se assume ser o que verdadeiramente se é” (ROGERS, Tornar-se pes-

soa,1977; 155). “Ser o que realmente se é” implica ainda outros elementos componentes. 

Um deles (…) é a tendência do indivíduo para viver uma relação aberta, amigável e estreita 

com a sua própria experiência. Isto não acontece facilmente” (ROGERS, Tornar-se pes-

soa,1977: 152).

 

Aceitação positiva incondicional: 

 

O facilitador cria laços de empatia afetiva, positiva e sincera, com a aceitação cordial do 

aluno e da sua experiência, sem avaliações, nem reservas. Isto não quer dizer que se 

aceitem todos os atos do aluno, mas sim a pessoa. 

 

Compreensão empática:  

 

Está presente na postura do facilitador que busca colocar-se no lugar do aluno, entrar na 

subjetividade do seu mundo e olhar a partir da perspectiva deste. Nesta atitude está au-

sente qualquer juízo de valor ou avaliação. 

 

De uma forma geral e, sobretudo, tendo em conta o contexto de Biodanza com adolescen-

tes institucionalizados, é ainda maior a importância da empatia, da escuta ativa, aceitação 
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positiva incondicional preconizados por Carl Rogers, presentes na relação do facilitador 

com os  seus alunos e que a Biodanza integrou na sua metodologia.  

 

Tendo a maioria destes jovens crescido em famílias disfuncionais, onde reinava a ausên-

cia, a indiferença, a violência e/ou a desqualificação, o encontro com esta postura por parte 

do facilitador constitui um ecofator muito positivo no sentido de ser uma nova referência no 

campo relacional, baseada na presença, no afeto e no respeito, mas que não exclui a co-

locação de limites se tal for necessário.  

 

Sentirem-se vistos, compreendidos, aceites, escutados mas não lhes ser permitido tudo, 

naturalmente dará a estes adolescentes a segurança afectiva que talvez nunca tenham 

experienciado anteriormente, ajudando a que a relação flua de um forma autêntica e se-

gura, criando um clima de confiança e partilha que possibilite que estes possam exprimir 

os seus sentimentos, necessidades e ideias sem se sentirem julgados.  

 

Muitas vezes, o simples facto de estarmos disponíveis para compreender o outro, poderá 

estimular esta pessoa a uma transformação interna.   

 

A afetividade está intimamente ligada à simpatia e respeito que se estabelece em qualquer 

relação. Segundo Rogers, “as crianças quando são tratadas com afeto e de igual para igual, 

revelam um desenvolvimento intelectual acelerado, maior originalidade, maior segurança 

emotiva e um domínio mais profundo”. 

 

Através da afetividade vão-se criando laços sólidos e de confiança numa relação entre o 

aluno e o facilitador. O facto de sermos carinhosos, meigos vai dar segurança ao alunos 

para se poderem entregar e confiar. Podemos ser assertivos sem sermos autoritários. Nes-

tes casos, através da comunicação afetiva e do coração, podemos chegar muito mais longe 

do que através da autoridade e da imposição. E é isto que é pretendido: chegar ao coração 

dos alunos, potenciando um ambiente acolhedor e de confiança para que se possa facilitar 

um processo de descoberta, resgatando todos os potenciais existentes, percebendo o que 

desejam e o que precisam para construir uma vida melhor. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

Biodanza no Centro Educativo 
Caracterização da instituição 
 

Este Centro Educativo, onde decorrem as aulas de Biodanza, é um estabelecimento de-

pendente, orgânica e hierarquicamente, da Direção Geral de Reinserção Social e dos Ser-

viços Prisionais (DGRSP), tutelada pelo Ministério da Justiça. 

 

É constituído por três Unidades Residenciais, das quais duas se destinam aos jovens do 

género masculino e uma, num outro edifićio, às jovens do género feminino. A unidade fe-

minina dispõe de 12 camas. Os educandos de ambos os sexos não frequentam os mesmos 

espaços do Centro educativo, excetuando festas de Natal e a celebração do dia da Criança. 

 

O Acolhimento e a Progressão dos jovens estabelece-se de acordo com o Mapa de Fase-

amento e Progressividade, que compreende 4 fases, sendo a Fase 1 aplicada ao Regime 

Fechado e as Fases 2, 3 e 4 aplicadas aos Regimes Aberto e Semiaberto em conformidade 

com a Lei Tutelar Educativa. 

 

A entidade formadora, responsável pelos programas e atividades, denomina-se Centro 

Protocolar de Formação Profissional para o Sector da Justiça (CPJ). Os Programas Edu-

cativos e Terapêuticos são desenvolvidos de acordo com o centro educativo, com as suas 

finalidades específicas e projeto de intervenção educativa, tomando, igualmente, em con-

sideração as necessidades dos educandos. 

 

O Projeto Educativo Pessoal e as orientações do técnico responsável pelo acompanha-

mento do educando vão delinear o conjunto de atividades formativas obrigatórias que cada 

educando tem diariamente de cumprir, considerando a idade, as características do jovem, 

o regime, a finalidade do internamento e os períodos de descanso e de refeições. 

 

São elaborados, entre outros, os seguintes programas em centros educativos: 
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- De formação escolar, regulado pelo Ministério da Educação, que tem como objectivo 

atribuir ao educando competências escolares básicas, por forma a dar continuidade e o 

prosseguimento de estudos ou a inserção na vida ativa. 

 

- De animação sociocultural e desportivas, que são obrigatórios, de orientação vocacional 

ou de formação profissional. Os centros educativos deverão envolver instituições e vo-

luntários da comunidade na organização e desenvolvimento dos mesmos. Existem, no 

momento, seis atividades desenvolvidas em ateliê por animadores do Chapitô: Artes Cir-

censes; Música; Histórias Tradicionais Portuguesas; Banda Desenhada e Caricatura; 

Capoeira. 

 

Para além destes, e desde há 8 meses, as alunas da unidade feminina, têm 1 aula semanal 

de Biodanza. 

 

A orientação vocacional e a formação profissional, com o objetivo de preparar os educan-

dos para a vida profissional, tem em conta as áreas de maior interesse dos educandos de 

acordo com as áreas profissionais disponiv́eis, bem como as necessidades do mercado de 

trabalho. 

 

A educação para a saúde visa sensibilizar e educar para a relevância de uma vida 

saudável, tendo como foco a higiene pessoal, os estilos de vida, a educação sexual e pre-

venção de riscos para a saúde. Estes programas conferem, também, o acompanhamento 

clínico dos educandos com vista à prevenção e tratamento de doenças fiśicas ou psiq́uicas. 

 

Os terapeutas propõem-se ajudar os educandos a ultrapassar os problemas emocionais 

relacionados com o seu desenvolvimento, sobretudo os associados a comportamentos so-

cialmente desajustados. Para este fim, estão em vigor os acompanhamentos individuais 

assegurados pela psicóloga (TSRS), e o programa de tutoria e aconselhamento realizado 

pelos Técnicos Tutores (TSRS). Para casos mais graves de distúrbio de personalidade ou 

comportamentos aditivos, estes programas realizam-se fora do Centro, em centros ou uni-

dades especiais com autorização do responsável clínico do centro e do tribunal. 

 

Este Centro Educativo dispõe igualmente de cursos de Educação e Formação nas seguin-

tes áreas: 
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- Cozinha e Operador de Pré-impressão para a Unidade Residencial Feminina; 

 

- Jardinagem e Espaços Verdes; Instalação e Operação de Sistemas Informáticos e Ope-

rador de Manutenção Hoteleira para as Unidades Residenciais Masculinas. 

 

Objetivos Gerais dos Centros Educativos 

 

• Promover a educação e inserção social dos jovens, visando a educação para o di-

reito e a sua inserção de forma digna e responsável na comunidade. 

 

• Sensibilizar e motivar os jovens para os valores básicos da sociedade, refletidos nos 

valores jurídico-penais, para que não reincidam em comportamentos de risco. 

 

Apresentação do projeto com Biodanza 

 

As aulas de Biodanza estão inseridas nas atividades complementares do Centro Educativo, 

que visam evitar os espaços de tempo não preenchidos e criar uma forte dinâmica na vida 

diária dos jovens que contribua para o seu desenvolvimento cognitivo, fomente a criativi-

dade e a autonomia, que os ajude a controlar a agressividade e a ansiedade e a ganhar 

competências para lidarem melhor com a frustração. 

 

Foi nestes pressupostos que, através da Escola de Biodanza SRT de Portugal, apresentei 

o projeto de facilitar aulas de Biodanza como facilitadora em supervisão, tendo o mesmo 

sido aceite pela instituição. 

 

Os objetivos apresentados para a atividade Biodanza foram:  

 

- Aumentar alegria de viver, afetividade, auto-confiança, auto-estima, capacidade de con-

centração, respeito pelo outro e por si próprio.  

- Detetar e evitar relações tóxicas, aprendendo a impor limites. Melhorar a capacidade de 

expressão e gestão das emoções.  
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- Facilitar o processo de reinserção destes adolescentes de uma forma saudável na soci-

edade. 

 

Através das aulas, favorecer o desenvolvimento das alunas através de vivências integrati-

vas induzidas pela música e pela dança, promovendo a saúde, desenvolvendo a comuni-

cação, estimulando a criatividade como expressão artística e renovação existencial. Os 

exercícios  de Biodanza têm como objetivo estimular o desenvolvimento de todos os po-

tenciais do indivíduo. 

 

A proposta foi que as aulas de Biodanza iriam potencialmente, e de forma mais específica: 

 

- promover a afetividade, melhorando o relacionamento entre as jovens, a família e a soci-

edade, preparando-as para a vida e para a sua reinserção na família e na sociedade. 

 

- promover a solidariedade, a convivência, a comunicação e a cooperação entre as alunas 

do centro , e entre estas e os restantes elementos da comunidade do Centro Educativo; 

 

- cultivar a afetividade para a superação de qualquer forma de discriminação; 

 

- proporcionar auxílio na definição do projeto de vida futuro destas jovens, mediante a ela-

boração dos seus desejos e expectativas;  

 

- Fortalecer a auto-estima; 

 

Através das aulas regulares de Biodanza, prevê-se o desenvolvimento dos potenciais físi-

cos, intelectuais e emocionais das alunas, o desenvolvimento da comunicação, a redução 

de certas limitações, o aumento da sua auto-estima, assim como da autonomia, bem como 

a promoção da sua integração de forma saudável no grupo. 

 

De uma forma progressiva e através do suporte do grupo, prevê-se que as jovens irão 

aprofundando as suas vivências e que as transformações vão ocorrendo, com a progres-

siva capacitação do seu autoconhecimento e potencialidades. 
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Caracterização do grupo 

 
As jovens do sexo feminino que começaram a ter aulas de Biodanza estavam a cumprir 

medida de internamento tutelar no Centro Educativo. A sua média de idades situava-se 

entre os 14 e os 19 anos. 

 

À data de Novembro de 2015 tinha como alunas 11 raparigas, mas este número foi vari-

ando consoante as saídas e as entradas regulares de novas utentes. 

 

Cerca de 80 por cento cometeram crimes contra a propriedade, tráfico de estupefacientes, 

roubos e furtos, assaltos nas escolas, na rua, a residências, de carros, e sempre com vio-

lência, e até com armas. Partilham uma história de vida feita de transgressões, violência, 

ameaças, injúrias, agressões, prostituição e furtos.  

 

A pena foi variando conforme o grau de gravidade dos delitos cometidos. Umas ficaram 5 

meses, outras ficarão até 2019 (cerca de 4 anos de pena). 

 

A maior parte delas, ao entrarem no Centro, tomavam alguma medicação. Muita desta 

medicação está relacionada com a dependência de estupefacientes, depressão, alucina-

ções, ataques de pânico, entre outros distúrbios psicológicos. 

 

Uma das alunas entrou grávida para o Centro e esteve em reclusão durante cerca de 2 

anos. A bebé, enquanto a mãe praticava as aulas acompanhava-nos em alguns momentos. 

Articulação Biodanza / Instituição 

 

A articulação das aulas de Biodanza com a instituição foi extremamente importante para 

os resultados obtidos. 

 

Para além das sessões de Biodanza, foi feito todo um trabalho prévio e posterior, que en-

volveu a preparação das aulas de acordo com algumas necessidades existentes, sessões 

de acompanhamento individual às utentes, reuniões de articulação e reflexão estabeleci-

das com os técnicos e com os psicólogos. 

 



 

SOFIA MARQUES  PÁGINA 42 

Em contraste com uma instituição onde anteriormente tinha dado aulas, a abertura dos 

responsáveis pelo centro foi um ponto chave para todo o trabalho aplicado. 

 

Desde o primeiro dia que houve uma grande disponibilidade por parte do diretor do centro 

assim como da Psicóloga. Antes da primeira aula, foi-me feita uma apresentação porme-

norizada de algumas características de todas as minhas alunas (características psicológi-

cas, físicas, dificuldades específicas). 

 

Ao longo das sessões os técnicos também se foram envolvendo nas aulas. Uma das téc-

nicas, chegou mesmo a ser praticante regular num grupo de uma colega. 

 

Era-me dado um feedback constante sobre o impacto das aulas nas minhas alunas e cada 

vez que tinha alguma aluna nova ou alguma situação fora da normalidade era imediata-

mente contactada. 

 

Esse apoio, interesse e abertura deu-me uma grande motivação e segurança na aplicação 

e no decorrer das aulas. Eu, por minha vez, indo de encontro a toda a abertura revelada 

pelos responsáveis, tentava pô-los regularmente ao corrente do que se passava nas aulas 

e da evolução que ia vendo nas alunas. 

 

Para além das aulas de Biodanza e para estabelecer uma relação mais próxima com as 

minhas alunas, procurei periodicamente (nas férias escolares) ter entrevistas individuais 

com cada uma delas, onde falávamos de todas as dificuldades nas aulas, do que sentiam, 

do que mais gostavam e, por vezes, íamos um pouco mais longe projetando as aulas e o 

que nelas iam aprendendo para uma vida futura. 

 

As sessões de Biodanza 

 

À semelhança de outros grupos de Biodanza, as aulas realizam-se uma vez por semana, 

às quintas-feiras, às 17h, com a duração de uma hora e trinta minutos e processam-se em 

duas partes: a primeira parte da sessão destina-se a um relato de vivências (partilha verbal 

em que os jovens poderão falar sobre os seus potenciais, recursos, dificuldades e receios) 

e a segunda parte destina-se à prática vivencial.  
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Nesta segunda parte da sessão passamos ao movimento, onde a palavra deixa de ser 

utilizada. Prevê-se a realização de uma sequência de exercícios acompanhados de mú-

sica, sendo previamente propostos e demonstrados pelo facilitador.  

 

Fui iniciando as aulas com muito cuidado e progressividade. As danças começaram com 

muita simplicidade, mas como o meu objetivo iniciar era conquistar o grupo, tentava propor 

danças bastante atractivas e pouco repetitivas. Aulas “seguras” de forma a não gerar re-

sistência. Ainda assim e apesar da sua leveza eram desafiantes, pois toda a sessão de 

Biodanza se conduz no sentido da relação e da afetividade, o que por vezes lhes era difícil. 

Ao longo do tempo, isto foi permitindo não só  a integração afectiva do grupo, como também 

a integração motora das alunas e, consequentemente, o incremento da sua capacidade 

vivencial. 

 

Com o passar do tempo e face à observação do grupo e ao feedback que as alunas iam 

dando nas partilhas, fui avançando para aulas que davam maior enfoque em cada uma das 

linhas de vivência, mas sem aprofunda-las. 

 

Quando chegava a altura de alguma das raparigas saírem, após cumprimento da medida 

cautelar, costumava criar um ritual para cada uma delas, como uma música da sua prefe-

rência e mensagem de força e coragem para o caminho que estava prestes a começar. 

 

Também celebrava o aniversário das minhas alunas, com algo diferente, uma música, um 

exercício, uma palavra. As meninas valorizavam muito o aniversário e contavam as sema-

nas para o dia da saída. Relembravam-me regularmente as datas. 

 

Sempre tive a presença dos guardas e de um técnico na aula. Na experiência que tinha 

tido anteriormente num Lar de Acolhimento para crianças em risco, não permiti a presença 

das educadoras, o que penso não ter sido a melhor estratégia para um boa aceitação por 

parte destas.  

 

Com esta experiência anterior, achei que não devia levantar obstáculos, mesmo porque o 

facto de ser um Centro Educativo exigia algumas regras e medidas de prevenção.  
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Na primeira aula o guarda ficava bem perto de nós, numa posição de defesa e de braços 

cruzados. Achei que seria um pouco constrangedor, mesmo para mim e solicitei ao director 

que nas aulas seguintes, se possível o senhor ficasse do lado de fora da porta. Assim foi. 

Às vezes, consoante o guarda que estava de serviço, havia um certo “esquecimento”. Tam-

bém tinha o barulho dos “walkie talkies", mas fui-me habituando.  

 

Em “Anexos” desta monografia estão alguns exemplos de aulas dadas. 

Observação e reflexão sobre a evolução do grupo 

 

Ao longo de nove meses, à medida que eu mesma me ia sentindo mais confiante, através 

da leitura do movimento e da forma como as jovens se relacionavam nas aulas, fui obser-

vando a evolução do grupo em termos da integração motora, afectivo-motora e capacidade 

de contacto e regressão. 

 

Por vezes tinha alguma dificuldade em analisar os movimentos das minhas alunas, pois 

dançava sempre no meio delas. Apesar do papel do facilitador precisar de estar claro, na 

medida em que não somos um aluno dançando entre alunos e sabendo que eles necessi-

tam dessa referência, em algumas alturas dançava com as minhas alunas para estimular 

a participação das mesmas nos exercícios propostos. Tentava faze-lo com a consciência 

de que por mais afectiva e empática que fosse, os papeis seriam distintos. Isso seria fun-

damental para uma relação saudável entre mim, como facilitadora e as minhas alunas. 

 

É importante que se sintam escutadas, aceites, nutridas, qualificadas e o facto de momen-

tos e vivências belas e significativas estarem a ser oferecidos através das aulas, vão natu-

ralmente criando laços pela gratidão pelo que recebem por parte do facilitador. 

 

Por vezes, tive o privilégio de receber a visita de colegas de grupo e outros facilitadores 

nas minhas aulas, e isso dava-me espaço para a observação. Principalmente quando era 

visitada pela minha colega Claudia Simões, que muitas vezes se disponibilizava para co-

locar a música ou mesmo para dar a aula comigo. Nestas alturas dava-me conta da evolu-

ção notória que se ia manifestando nas raparigas. A minha supervisora, Irene Franco, que 

ao longo de nove meses foi acompanhando, semanalmente o meu trabalho,  revendo e 
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orientando as aulas de acordo com os momentos do grupo, também me dava o feedback 

quando fazia a supervisão das aulas, sendo esse bastante positivo. 

 

De forma breve procurarei, através da observação de algumas categorias de movimento e 

da sua integração progressiva pelas alunas, a olhar o grupo em termos da sua evolução: 

 

Caminhares - Através dos aspectos motores do caminhar, observamos a forma como o 

aluno caminha pela vida. 

 

Se o faz de forma sinérgica, lenta, acelerada, com ou sem alegria. A postura e o sinergismo 

integrados no caminhar, vão revelar muito da sua identidade e estado de espirito. 

 

De inicio, embora muito agitadas, as alunas arrastavam-se nos exercícios. Ombros desca-

ídos, costas inclinadas, cabeças viradas para o chão… 

 

Esta postura corporal transmitia-me desânimo, falta de motivação, sentimentos que possi-

velmente lhes eram familiares. 

 

Fui dando a pauta para exagerar e, nessas alturas, muito a custo, lá as alunas se coloca-

vam numa postura mais vertical. Ao longo das aulas o caminhar ia ganhando mais ímpeto. 

Nos exercícios de caminhares, de um modo geral, observei que em aulas dadas a outros 

jovens com a mesma faixa etária, há uma resistência geral dos adolescentes. Precisam 

efetivamente de fazer algo nesse caminhar para o tornar num exercício mais interessante. 

Alguns dos exemplos de caminhares de que gostavam incluíam o caminhar com diminuição 

de espaço, caminhar de forma criativa e de acordo com orientações e propostas de acção 

dadas pela facilitadora. 

 

Ritmo - A capacidade de dançar o ritmo de uma música revela o grau de integração ou 

adaptação entre os estímulos que chegam do exterior e as próprias respostas motoras. 

 

O ritmo também foi tomando o seu lugar.  A desconexão com o ritmo que inicialmente 

sentia no grupo era, de acordo coma  observação feita, devida à falta de atenção e muita 

comunicação verbal entre alunas durante as propostas. Esta situação foi acontecendo, ao 

longo do tempo, de forma cada vez menos regular. 
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Ímpeto Vital - É a disposição para o movimento e para a ação. O impulso para realizar 

propósitos. No sentido existencial, impulso para viver, coragem para enfrentar a vida. Seu 

contrário é a falta de motivações para viver. 

 

Nestes exercícios, regra geral, não sentia qualquer disponibilidade para a acção. Todas as 

alunas aparentavam estar muito pouco vitais. Sentia-as sem estímulos, sem perspectivas, 

sem interesses.  

 

Coordenação - Caminhar em perfeita coordenação com outra pessoa, mantendo o mesmo 

ritmo e uma sintonia recíproca. Observa-se a capacidade de sintonizar-se com o outro e 

de sensibilizar-se com sua presença. 

 

De inicio, as alunas caminhavam sem se olharem. Aparentavam estar pouco motivadas e 

um pouco inibidas. Progressivamente começaram a caminhar de forma mais coordenada, 

tendo atenção aos passos da colega de exercício e tendo o cuidado de, no final da dança, 

agradecer. 

 

Por vezes aproveitavam estes exercícios para falarem de alguns assuntos de foro privado. 

Esta situação interferia com a dinâmica das propostas. Alertava constantemente para o 

não uso da palavra, mas esta foi sempre uma dificuldade latente. 

 

Sincronização - Tem como objectivo estimular a capacidade de dançar ritmicamente com 

o outro. Reforçar o sinergismo e estimular a capacidade rítmica. É um exercício de inte-

gração com o outro. 

 

Neste exercícios senti sempre muita resistência no olhar. Muitas das alunas referiam que 

não gostarem que olhassem para elas, sobretudo nas sincronizações. Progressivamente 

essa dificuldade foi desaparecendo, sem que de tal se apercebessem. Atribuo isso ao facto 

de se sentirem mais seguras e com maior auto-confiança, tendo uma melhor relação con-

sigo mesmas e com as colegas. 
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Expressividade - Os movimentos expressivos originam-se através dos impulsos interiores 

carregados de emoção. Nascem de sensações, emoções, sentimentos. A expressividade 

permite também que o encontro se transforme num momento poético. 

 

As danças expressivas foram, em algumas alunas, ganhando mais vida. Embora tivessem 

bastante dificuldade nestas danças, por envolverem exposição individual, havia momentos, 

em aulas mais tranquilas e em dias menos agitados, em que algumas mergulhavam na 

música e nelas próprias e se deixavam levar pelo que sentiam. Notei isto principalmente 

numa aluna. Desde o inicio das aulas esta menina dizia não ter sentimentos. Ficava muito 

irritada quando tinha vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Este desequilíbrio emocional 

seria provocado pelo sistema nervoso e pelo efeito que os exercícios tinham nela. Esta 

jovem foi em quem eu senti a aquisição de maior expressividade nas danças individuais. 

Uma menina muito carente, ligada ao consumo de estupefacientes, mas com uma sensibi-

lidade extrema. 

 

Muitas das alunas adoravam ajudar-me na demonstração dos exercícios e pediam cons-

tantemente para o fazer. Isto acontecia mesmo nas propostas individuais, em que não seria 

necessária ajuda. Esta situação tornava-se muito engraçada, pois quando propunha exer-

cícios com exposição não os aceitavam tão bem, apesar de adorarem demostrar os mes-

mos. Considero que esta situação as fazia sentirem-se importantes, que nesse momento 

detinham algum poder. Eram capazes de fazer o exercício e tinham algo para mostrar às 

colegas. 

 

Leveza - O movimento leve tem pouco peso, não cansa, é delicado. A pessoa que dança 

com leveza tende a sentir-se sem peso, como elevando-se, suave, sem sofrer os efeitos 

da força da gravidade. 

 

Este grupo de meninas, na sua maioria, movimentavam-se sem suavidade e leveza. Muito 

contraídas, com movimentos pesados e sem qualquer tipo de expansão no espaço físico. 

Quase todas as alunas apresentavam esta postura, com excepção de uma delas, a mesma 

que referi na expressividade, que habitualmente corria e dançava pela sala. 

 

Fluidez - Trata-se de buscar um equilíbrio dinâmico, uma harmonia pulsante. O movimento 

fluído é adaptável: diante de um obstáculo, rodeia-o e continua. 
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Constatei muita tensão nos exercícios de fluidez, rapidez nos movimentos e alguma agita-

ção. Este comportamento é, possivelmente, resultante de uma forma de viver que assen-

tava numa necessidade de sobrevivência, que não permitia um tempo e um fluxo de vida 

orgânicos. Senti que era mais fácil para as alunas fazerem estes exercícios em simultâneo 

comigo, havendo uma desacelaração por tentarem acompanhar. Com a entrada de novas 

alunas, senti que havia algum retrocesso.  

 

Exercícios segmentares - Os movimentos deste conjunto de exercícios são focados em 

segmentos específicos do corpo, onde o stress crónico tende a  acumular-se. O objectivo 

é dissolver as tensões musculares, que em muitos dos casos é crónica. 

 

Nos exercícios segmentares, o grupo tinha bastante dificuldade na entrega. As alunas não 

fechavam os olhos, estavam sempre numa postura muito defensiva, os movimentos eram 

feitos com alguma tensão. Apliquei apenas segmentares de pescoço, segmentares de om-

bros e segmentares de peito e braços. Desde as primeiras aulas, na posição de identidade, 

algumas alunas têm tendência a cruzar os braços atrás das costas, numa postura muito 

tensa e defensiva. Existia muita dificuldade em fechar os olhos. Só algumas vezes, poucas, 

consegui observar alguma evolução. Assim como referi nos exercícios de fluidez, a entrada 

e saída das jovens no centro não ajudava muito à libertação e entrega aos exercícios.  

 

Os segmentares em que tinham mais dificuldade, e que raramente faziam, eram os de peito 

e braços. 

 

Exercícios regressivos - Capacidade de abandonar-se à vivência, com o consequente au-

mento da percepção da vida. 

 

Na parte da regressão as alunas ficavam, inicialmente muito agitadas. Progressivamente 

foram-se adaptando e integrando. 

 

No geral gostavam bastante e ficavam muito tranquilas nos exercícios de respiração e de 

entrega ao chão. Sentia-as pensativas, afastadas mentalmente do espaço físico. Verificava 

contudo que estes eram momentos importantes para as meninas. Tentei sempre introduzi-

los nas aulas. 
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O grupo, de aula para aula, foi ficando cada vez mais unido e mais afetivo. Consegui muitas 

vezes senti-lo nos exercícios mais regressivos.  

 

Nas rodas de embalo pude sentir muito essa união. Criou-se, inclusive, um hino em língua 

crioula, a partir de uma canção apresentada por uma aluna. Este hino surgia sobretudo nas 

rodas de embalo e era constantemente solicitado pelo grupo.  

 

A técnica do centro e a psicóloga partilharam que, mesmo fora das aulas, sentiam a evo-

lução na afetividade do grupo. Evidentemente que, com a constante entrada e saída da 

raparigas do Centro, essa evidência tinha algumas oscilações. 

 

A capacidade de entrega em alguns exercícios, como os segmentares e outros semelhan-

tes, sobretudo naqueles em que lhes era pedido para fecharem os olhos, era bastante 

reduzida. Em alguns momentos e em algumas aulas as alunas conseguiam abrandar as 

defesas, mas poucas vezes, o que me pareceu natural, dado terem crescido em ambientes 

hostis e em que não se sentiam seguras. 

 

Senti que não confiavam muito umas nas outras, apesar de muito afetuosas e sensíveis. 

 

Capacidade de Contato - Refere-se à facilidade para aproximar-se de outra pessoa, para 

tocá-la com cuidado e dar e receber carícias. 

 

Estas jovens tinham grande disponibilidade para o contato físico, algo que no centro era 

proibido. Apenas o podiam fazer nas aulas de Biodanza. Mesmo no cumprimentar, fora das 

aulas, tinham de fazê-lo com um aperto de mão. Esta medida foi tomada para prevenir 

algumas situações de envolvimento sexual entre elas. 

 

De inicio, quando propunha exercícios com carícias, beliscavam-se, faziam cócegas, fica-

vam um pouco constrangidas. Gradualmente foram respondendo de forma mais afetiva e 

estes exercícios, que passaram a ser dos preferidos. O ninho, a chuva de carícias, o colo 

foram sempre muito bem aceites. O encontro com o amigo era solicitado em quase todas 

as aulas. A emoção e o prazer que esses exercícios lhes proporcionavam era notória. 
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Sensibilidade do Movimento - Os exercícios de sensibilização em Biodanza transferem a 

percepção cenestésica para a pele: o tato acentua-se e é possível “tocar o ar”. A música é 

percebida nos cabelos, nas pálpebras, nos lábios relaxados, na ponta dos dedos, na palma 

da mão, no peito.  

 

Observei muita dificuldade nesta categoria de movimento. Senti as alunas pouco sintoni-

zadas com a música. O facto de não conseguirem silenciar-se não permitia a entrega e 

sensibilização do movimento a partir de uma proposta musical suave. Os movimentos eram 

bruscos e rápidos. 

 

Feedback - Capacidade de enviar e de receber informações, e de adaptar-se em função 

da resposta. 

 

Senti que as meninas revelavam bastante dificuldade de capacidade de escuta do outro e 

resposta em função dessa mesma escuta. O exercício do pêndulo foi exemplo disso. Este 

exercício era feito com alguma violência, agitando a pessoa que estava ao centro de um 

lado para o outro de forma abrupta. 

 

Por outro lado, na dança de limites e oposição harmónica, fiquei agradavelmente surpre-

endida com o equilíbrio e capacidade de escuta demonstradas pela maioria das alunas. 

 

A maior dificuldade delas foi sempre a exposição individualizada. Tudo o que fossem dan-

ças com maior exposição, recusavam-se a fazer. Encostavam-se, ficavam paradas, troça-

vam de quem se atrevia a dançar. A minha leitura foi que teriam medo do ridículo, que as 

outras gozassem com elas, que perdessem o seu “estatuto” no grupo. 

 

Por isso, comecei a optar por algo mais grupal e poucos exercícios individuais. 

 

Por vezes experimentei dar aulas com um fio condutor, a chamada “linha vermelha”, habi-

tualmente usada com crianças mais pequenas. Aulas com uma história (uma ida à praia, 

um acampamento na floresta) em que introduzia os exercícios das aulas sem explicação 

usando apenas a imaginação, como nos foi proposto fazer na Extensão feita com o Alejan-

dro Toro para crianças e adolescentes.  
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A aceitação destas aulas foi muito positiva. Apesar da idade das miúdas ser na média 15/16 

anos, senti nelas grande motivação para brincarem, para sonharem. A imaginação delas 

nestas aulas era muita. Ajudavam e colaboravam na história. Mudavam por vezes o rumo 

da aula e eu adaptava-me prontamente a isso. Nestas aulas dava-lhes liberdade para par-

ticiparem com a palavra e reparei que nestas alturas falavam menos do que nas outras 

aulas. 

 

Trata-se de adolescentes cuja infância foi tumultuosa e difícil, forçadas a crescer rapida-

mente, muitas possivelmente encontrariam nestas aulas de Biodanza um espaço para viver 

a infância e os sonhos que a vida lhes negou.   

 

Nas aulas, especificamente na primeira parte da aula, aquando da partilha, tinham grande 

dificuldade em falar. Quase nunca se expressavam, pedindo constantemente para darmos 

inicio à dança. Senti que não se queriam expor e respeitava o seu sentir. Não insistia. 

Tentei manter sempre a estrutura da aula no molde tradicional, com espaço para falarmos 

mas, na maior parte das vezes, não tinha qualquer participação.  

 

Podiam falar da colega que tinha ficado doente, do tempo que faltava para sair, da data de 

aniversário que estava perto, mas pouco mais. Comecei a verificar que, perto do final da 

aula, mais propriamente  na roda de embalo, tinham tendência para abrir o coração e dizer 

o que lhes ia na alma, palavras de incentivo às outras, palavras de união, alguns desabafos 

do que estavam a sentir e do quanto lhes custava estar ali “presas”. Sempre momentos 

muito emotivos e emocionantes.  

 

Não deixei de abrir um momento para a partilha inicial, apesar de constatar que a sua 

disposição para partilhar se encontra mais disponível no final da aula, quando as defesas 

estão mais adormecidas. 

 

Optei por lhes dar espaço nessas alturas para dizerem algumas palavras.  

 

Como exemplos coloco aqui algumas frases: 

 

- “Durante as aulas de Biodanza sinto-me mais livre, mais eu” 
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- “Enquanto estou na Biodanza sinto que o tempo passa mais depressa” 

 

- “A Biodanza ensinou-me a respeitar mais os outros” 

 

- “Faz-me pensar mais na minha vida e libertar-me cada vez mais” 

 

- “Gosto da Biodanza, é uma maneira de me abstrair dos problemas e sentir-me mais solta” 

 

- “Ajuda-me a ultrapassar os medos e inibições” 

 

- “Dá-me mais confiança em mim” 

 

- “Consigo libertar-me e sentir-me eu própria” 

 

Dificuldades e conquistas  

 

Quando entrei pela primeira vez no Centro Educativo, confesso que tive um pouco de re-

ceio de como se iriam desenrolar as aulas e a aceitação que estas iriam ter por parte das 

minhas alunas. 

 

Apesar de sentir que me olhavam desconfiadas, perante a minha presença, todas  as alu-

nas tornaram-se logo muito acolhedoras. 

 

Senti que estavam com alguma expectativa, mas um pouco reservadas. 

 

Optei por um aula muito leve, descontraída, divertida, com a maior parte das músicas de 

acordo com a tendência musical desta faixa etária e da atualidade. A minha atitude também 

foi muito descontraída e brincalhona. Acho que isso levou a uma quebra de gelo maravi-

lhosa. 

 

A aula correu muito bem. Deixei-as à vontade para escolherem continuar com a Biodanza 

ou optarem por não participarem nas aulas. 
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Com exceção de duas alunas que se mostraram um pouco renitentes, todas as outras 

comprometeram-se a fazer as aulas regularmente. Mas mesmo uma das alunas que se 

mostrou com menos interesse pela atividade, aos poucos foi-se entregando, ainda que de 

forma inconsciente e, ao sair do centro, mostrou interesse em continuar a dançar quando 

tivesse oportunidade. 

 

A outra aluna, que mostrou resistência, ao longo das aulas mostrou sempre pouco empe-

nho e interesse nas mesmas. Fazia os exercícios de forma mecânica. Numa das aulas 

entrou uma nova aluna à qual se uniu para “sabotar” a aula. Falavam, gozavam, recusa-

vam-se a fazer qualquer exercício. Foi uma aula muito complicada.  

 

No dia seguinte, e de forma a não prejudicar o processo de todas as outras alunas, telefonei 

ao director e pedi para que nas próximas aulas estas duas meninas não estivessem pre-

sentes, de forma a reflectirem no comportamento que haviam tido e se pretendiam desistir 

ou continuar a praticar Biodanza. Se o fizessem teriam de mudar a postura. A rapariga 

nunca mais voltou a querer participar nas aulas e a outra, a nova que tinha acabado de 

entrar, foi transferida para outro centro educativo. O comportamento era semelhante fora 

das aulas e destabilizava o grupo. 

 

Nas aulas seguintes, por vezes, já começou a registar-se alguma indisciplina e alguma 

agitação. Nada que já não fosse esperado. Já sabia que seria normal isto acontecer, alguns 

colegas já me tinham alertado  que este processo teria oscilações. Tentei sempre manter 

a calma e tranquilidade. Evitei sempre tratá-las com autoritarismo e falava-lhes ao coração. 

Esse método resultou sempre muito bem. 

 

Em alguns exercícios executavam movimentos bruscos. Lembro-me do exercício do pên-

dulo em que empurravam a pessoa que estava no centro com alguma violência e, apesar 

de eu chamar a atenção, não paravam. Percebi que necessitavam de mais maturidade por 

forma a vivenciar esta dança de forma integrada, embora já tivessem feito um exercício 

similar noutro contexto. 

 

No jogo das estátuas e dos escultores, houve uma tendência para construírem figuras de 

punição, de dor, algo que refletia o seu inconsciente, o tipo de experiências que elas mes-

mas devem ter vivido. 
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No exercício da toca do coelho, agitavam com bastante agressividade a pessoa que estava 

no meio. Comecei a ter em conta todas estas reações e a tentar prevê-las. Claro que nem 

sempre o conseguia fazer à primeira, mas, com o decorrer das aulas, e quase sem dar 

conta os movimentos começaram a fluir de uma outra forma. 

 

Perante estas dificuldades, achei que seria interessante terem a experiência de dançar com 

outras pessoas com alguma prática dentro da Biodanza. 

 

Juntamente com a técnica, técnica esta que foi de um contributo indescritível para as aulas 

e para todo o processo, decidi organizar uma aula num domingo com alguns facilitadores 

e alunos de grupos regulares no centro, juntamente com as minhas alunas e alguns técni-

cos. Esta experiência foi maravilhosa e um ponto de viragem para todo o processo. 

 

De início as meninas estavam muito ansiosas, não falavam noutra coisa, uma ou duas nem 

queriam participar. Logo na roda, com a ajuda dos participantes, houve uma quebra de 

gelo espetacular. Todos partilharam as suas experiências e muitos deles as suas dificulda-

des. Isso contribuiu para uma desinibição geral. A aula fluiu de uma forma muito leve, com 

uma energia fantástica, mas com muita emoção à mistura. 

 

A partir deste dia a postura das minhas alunas mudou radicalmente. A entrega na regres-

são, as danças de expressividade, a vontade em dançar foi aumentando. 

 

Senti alguma dificuldade na evolução e seguimento do processo das minhas alunas, pois 

muitas delas iam entrando e saindo do centro. Por um lado tive que recuar um pouco na 

evolução das aulas, mas por outro, as novas alunas tentavam acompanhar o trabalho que 

já tinha sido feito e faziam-no de uma forma espetacular.  

 

O facto destas novas alunas, nas primeiras aulas, reconhecerem a boa relação entre mim 

e as restantes meninas, na minha opinião, também foi uma forte motivação para se envol-

verem de forma positiva e sem qualquer resistência. 

 

Para além destas movimentações, também havia momentos de grande tensão dentro do 

centro, em que se verificavam episódios um pouco graves entre as raparigas, o que levava 
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a tomada de medida por parte do centro, como o ficarem fechadas nos quartos para pen-

sarem. Nestas alturas tinha uma diminuição considerável no grupo e de certa forma sentia-

se um mal-estar geral entre as outras. Nestes dias tentava fazer algo mais leve e lúdico 

para aliviar a tensão.  

 

Desde o primeiro dia que senti a existência de relações de poder entre elas. Havia sempre 

um elemento ou dois que tomavam a liderança. Por vezes até se dividiam em grupos con-

forme os interesses e influências. Com a saída de alguns desses elementos havia sempre 

uma agitação e reorganização e tentativa de ocupação desse lugar. 

 

Por vezes (poucas), houve discussão nas aulas entre alguns elementos do grupo, o que 

causava grande mal-estar. Tentei resolver sempre tudo no inicio e deixar bem assente que 

se o problema persistisse nas minhas aulas, teria que parar e retirar-me. Como muitas das 

alunas queriam dançar, não deixavam que a tensão se mantivesse. Lembro-me de que 

numa das vezes uma delas disse: “Agora, por respeito à Sofia vamos parar, mas depois 

continuamos a falar”. Claro que, no final da aula, apesar de por vezes não quererem manter 

contacto físico, já estavam mais tranquilas. Senti que, uma ou outra vez, nos encontros se 

abraçavam e pediam perdão. 

 

Fui acompanhando a saída de algumas jovens. Iam sempre entre ansiosas e felizes. Algu-

mas delas, com o apoio da instituição, já tinham alguns empregos quando acabavam a 

medida cautelar. Na última fase, já saíam durante o dia para iniciarem a sua vida activa 

ainda com a retaguarda do Centro Educativo. Umas quebravam regras e era revista a situ-

ação do emprego, outras desempenhavam os seus novos papeis de forma responsável e 

confiante. Cheguei a ir visitar algumas após a sua saída para os empregos (normalmente 

hotéis e restaurantes) e ficava muito orgulhosa da entrega com que desempenhavam os 

seus papeis. 

 

Mas nem sempre as notícias eram as mais satisfatórias. Nem sempre é fácil o retorno à 

origem, até porque, não raras vezes, regressam para lares de acolhimento, não tendo fa-

miliares disponíveis para as receberem, continuando com a mesma sensação de revolta e 

abandono. Acontecia também regressarem para junto de famílias que continuavam destru-

turadas e com comportamentos desviantes. 
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CAPÍTULO 4 
 
Ao final do sétimo mês de aulas entreguei um questionário a cada uma das alunas do grupo 

do Centro Educativo, um universo de 9 raparigas. Um outro questionário foi entregue tam-

bém aos técnicos da instituição que acompanhavam diariamente as jovens. Dois desses 

técnicos disponibilizaram-se para responder. 

 

Os questionários, anónimos e elaborados segundo a escala de Likert, têm também pergun-

tas de resposta livre. 

 

Dada a reduzida amostra, estes questionários não aspiram a sustentar conclusões gerais 

sobre a aplicação da Biodanza neste universo, mas somente a averiguar, a diversos níveis, 

os efeitos da prática de Biodanza sentidos pelas alunas, psicólogos e técnicos deste grupo 

específico. 

 

Os questionários podem consultados nos anexos desta monografia. 

 

Análise de dados 

Alunas 

De um modo geral, a resposta aos questionários foi bastante positiva. A maioria, com ex-

cessão de duas jovens que tinham acabado de entrar, sentiam que a prática da Biodanza 

tinha tido um efeito positivo nelas. 

 

Oitenta por cento das meninas respondeu que, após terem iniciado a  prática de Biodanza, 

se sentiam sempre mais alegres, confiavam mais nelas próprias, sentiam  mais amizade 

umas pelas outras, gostavam de ajudar o próximo, aceitavam-se melhor a elas próprias, 

eram mais verdadeiras com os outros, conseguiam expressar melhor o que sentiam, sa-

biam melhor o que queriam para elas, sentindo-se motivadas para mudar a forma de viver 

e construir uma vida nova, aceitando que eram capazes de mudar a forma de viver. 
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Cinquenta por cento das meninas respondeu que quase sempre se sentiam melhor com o 

seu corpo, dormiam melhor, gostavam mais delas próprias, conheciam-se melhor ao nível 

de perceber o que sentiam, aceitavam melhor os outros, sentiam-se mais tranquilas, sa-

biam o que queriam para o futuro a nível familiar e profissionalmente. 

 

No entanto, os conflitos, a capacidade de contato, a motivação para as tarefas diárias no 

centro, o prazer de dançar nas aulas, o confiar, o serem verdadeiras com elas próprias 

ainda teve muitas respostas em que marcaram “poucas vezes”, precisando estas de serem 

mais desenvolvidas. 

 

No que diz respeito aos principais desejos para o futuro, todas manifestaram a vontade de 

ter uma boa relação com a família, ter uma profissão que gostassem, ter amigos. Maior 

parte do grupo deseja ter igualmente uma relação feliz e harmoniosa com alguém que goste 

e constituir família, com excepção de duas alunas, que mostraram alguma duvida nestes 

dois aspectos respondendo que não sabiam se os mesmo se enquadravam nas suas vidas. 

 

Técnicos Profissionais de Reinserção Social do Centro Educa-

tivo 

Dos questionários entregues aos técnicos e psicólogos da instituição, só consegui obter 

respostas por parte de dois deles. 

 

Ambas são da opinião que a relação das jovens com os membros da instituição, em termos 

de laços afetivos, é possível ao longo do tempo, dependendo estes da medida de interna-

mento, mas por vezes parecem não ser genuínos. 

 

No que diz respeito à relação que as jovens têm com a família biológica, maioria das vezes 

é bastante disfuncional. Uma relação bastante frágil, com limites ao nível da supervisão, 

estabilidade e imposição de limites. 

 

A prática de crimes é geralmente motivada por uma desvinculação familiar, dificuldade em 

identificação de pares, posturas egocêntricas e uma grande ausência de noção do que é 
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certo e do respeito para com o próximo. Na maioria dos casos existe uma grande carência 

afetiva.  

 

Referem que os vínculos em relação à família existem, no entanto de forma inconsciente e 

sem grande estrutura. Esta fragilidade a nível dos vínculos afectivos são um dos factores 

determinantes à adoção de comportamentos de risco. 

 

Todos sentem que a prática da Biodanza tem tido um efeito bastante positivo nas meninas, 

principalmente ao nível do contato com as emoções, auto-conhecimento e relação com 

elas próprias. O estabelecimento e reforço dos vínculos afetivos entre o grupo também foi 

notado de forma muito significativa pela instituição. 

 

Na opinião destas duas técnicas de Reinserção Social, a Biodanza também tem contribuído 

para fortalecer a identidade destas jovens e melhorar a capacidade de estabelecimento de 

vínculos afetivos, contribuindo para de futuro, habilitá-las a encontrar respostas integrado-

ras. 
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CONCLUSÃO 
 

Nesta monografia abordei o tema da adolescência e da delinquência juvenil, baseado num 

caso prático de um grupo de jovens reclusas e o seu desenvolvimento através da Biodanza 

no sentido de ganharem recursos vitais, afetivos e criativos para a sua vida.  

 

Como resultado da observação da evolução e do estudo feito com essa amostra, sinto que 

tenho vindo a cumprir o objetivo a que me propus. O facto do grupo ser inconstante e de 

haver entrada e saída regular de novas alunas, dificultou de certa forma a evolução do 

grupo. 

 

No entanto, sinto que as transformações foram notórias em vários aspetos, tanto a nível da 

auto-estima, como de integração motora, determinação, foco e, sobretudo, ao nível da afe-

tividade e união dentro do grupo. 

 

Não tive muito contacto com as meninas após saírem do Centro Educativo, no entanto, 

houve sempre um interesse demonstrado em continuarem a dançar. 

 

As minhas alunas, à medida que iam saindo, perguntavam onde poderiam continuar a dan-

çar caso tivessem interesse. Visto serem menores e gostarem de dançar juntamente com 

outras pessoas da mesma idade, a oferta não seria muita. Isso suscitou em mim uma von-

tade enorme de criar um grupo para adolescentes após a minha titulação. 

 

Espero conseguir pôr em prática este meu desejo, de forma a integrar nas minhas aulas 

todo o tipo de jovens, de todos os contextos sociais, de forma a fomentar o contato afetivo 

entre os jovens ultrapassando barreiras socio-económicas e criar um espaço seguro onde 

todos sejam igualmente importantes e possam ser autênticos, desenvolvendo laços afeti-

vos e todos os seus potenciais… 

 

Este trabalho foi muito importante para o meu conhecimento, compreensão e aprofunda-

mento deste tema, além de que me possibilitou igualmente desenvolver algumas compe-

tências e refletir melhor no meu processo de facilitadora com jovens adolescentes. 
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ANEXOS 
 

Questionário para Psicólogos e Técnicos 
 

 
QUESTIONÁRIO PARA PSICÓLOGOS E TÉCNICOS 

! 

1. Profissão 

2. Cargo que ocupa na Instituição 

3. Como é a relação das jovens com os membros da Instituição (laços afetivos dentro da Institui-
ção)? 

4. Com base no conhecimento que tem destas jovens e das respetivas famílias, como considera 
ser a relação das mesmas com a sua família biológica (dinâmica familiar, vínculos afetivos)? 

5. Quais considera serem os motivos que levaram estas jovens à prática de crimes? 

6. Considera que estas jovens possuem vínculos afetivos fracos (familiares, de amizade)? 

7. Considera que poderá existir uma relação entre ausência de vínculos e a adoção de comporta-
mentos anti-sociais? 

 

8. Responda, colocando um círculo à volta da resposta que considera ser a mais adequada: 
 
Considera que a prática de Biodanza teve um efeito positivo nas jovens?  

 Sim     Não     Não Sei 

9. Em caso afirmativo, identifique quais e a que níveis usando a seguinte escala de avaliação:  
 

 Nada Signi-
ficativo 

  Pouco 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Muito Signi-
ficativo 

  Extremamente 
Significativo 

Alegria  x    

Saúde  x    

Motivação para as atividades 
diárias 

 x    
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 Nada Signi-
ficativo 

  Pouco 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Muito Signi-
ficativo 

  Extremamente 
Significativo 

Percepção de si mesmas 
(auto- conhecimento) 

   x  

Contacto com as emoções    x  

Expressão integrada e sin-
cera das emoções 

  x   

Relação com elas mesmas 
(melhor auto-imagem e auto-
estima) 

   x  

Melhoria dos vínculos afeti-
vos com os membros da insti-
tuição 

  x   

Melhoria da relação com os 
membros da instituição 

  x   

Estabelecimento de vínculos 
afetivos entre as jovens 

   x  

Reforço dos vínculos afetivos 
entre as jovens 

   x  

Melhoria das relações entre 
as jovens 

  x   

Capacidade para assumirem 
responsabilidade pelos pró-
prios atos 

 x    

Capacidade para assumirem 
responsabilidade pelos pró-
prios atos 

 x    

 

10. Considera que a prática de Biodanza, ao fortalecer a identidade destas jovens e ao melhorar 
a sua capacidade para estabelecer vínculos afetivos, contribui positivamente para habilitá-las a 
encontrar respostas integradoras mesmo em contextos existenciais adversos (familiar, pessoal, 
social, laboral)? 
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Questionário para as alunas 
 
 

 

QUESTIONÁRIO PARA AS ALUNAS

 

Responde, colocando um círculo à volta da resposta que consideras ser a mais adequada: 
A) Sentes que a prática de Biodanza teve um efeito positivo em ti? 

Sim x 7      Não      Não Sei x 2 

B) Em caso afirmativo, classifica esses efeitos usando a seguinte escala:  

 Nunca 
1 

Poucas vezes 
2 

Às vezes 
3 

Frequentemente 
4 

Sempre 
5 

Sinto mais alegria     4,6 

Tenho mais saúde, energia    4,2  

Durmo melhor    4,2  

Tenho mais motivação para fazer as minhas atividades diá-
rias 

  3,5   

Tenho prazer em dançar   3,4   

Gosto de abraçar e de ser abraçada    3,6  

Sinto-me melhor com o meu corpo    4,4  

Gosto mais de mim mesma    4,4  

Conheço-me melhor (percebo melhor o que sinto)    4,1  

Confio mais nos outros    4,1  

Confio mais em mim     4,7 

Sinto amizade     4,7 

Gosto de ajudar os outros     4,7 
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 Nunca 
1 

Poucas vezes 
2 

Às vezes 
3 

Frequentemente 
4 

Sempre 
5 

Aceito-me mais a mim mesma    4,4  

Aceito melhor os outros    4,2  

Tenho menos conflitos   3,5   

Sou mas verdadeira comigo mesma     4,7 

Sou mais verdadeira com os outros     4,7 

Expresso mais o que sinto (emoções)    4  

Gosto de me expressar de forma criativa (dançar, pintar, es-
crever, desenhar ou cozinhar) 

   4,4  

Sinto-me mais tranquila (harmonia)     4,6 

Sei melhor o que quero para mim (família, profissão)    4,3  

Sinto-me motivada para mudar a forma de viver e construir 
uma nova vida 

    4,7 

Acredito que sou capaz de mudar a forma de viver e de 
construir uma nova vida 

    4,6 

 
B) Quais os meus principais desejos? 

 Sim Não Não sei 

Ter uma boa relação com a mi-
nha família 

9   

Ter uma relação feliz e harmo-
niosa com alguém de quem 
goste e que goste de mim 

8  1 

Constituir família (ter filhos) 8  1 

Ter uma profissão de que 
goste 

9   

Ter amigos 9   
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Proposta feita ao Diretor do centro pela técnica, com base nas aulas em que foi participando 

e assistindo: 

P R O J E T O 

 
DESIGNAÇÃO: Aula alargada de Biodanza com praticantes habituais e Facilitadores 

  

OBJECTIVOS: 

 

1. Dar continuidade e consolidação ao trabalho desenvolvido semanalmente pela Pro-

fessora de Biodanza, Dra. Sofia Marques; 

2. Proporcionar às jovens um padrão de referência das aulas de Biodanza de um grupo 

externo, como motor regulador das suas próprias aulas; 

3. Ultrapassar inibições e timidez com a finalidade de proporcionar um maior desenvol-

vimento dos exercícios e solidificação das aquisições alcançadas nas aulas sema-

nais de Biodanza; 

4. Aumento da capacidade de concentração nos exercícios habitualmente propostos; 

5. Facilitar vínculos relacionais com adultos praticantes de Biodanza, como indutores 

de relacionamentos equilibrados que se poderão repercutir no relacionamento com 

os técnicos do CENP; 

6. Promoção do respeito mútuo entre pares, assim como entre jovens e adultos;  

7. Auto-reconhecimento e auto-qualificação das capacidades de cada jovem; 

8. Promover o empenho, a auto-estima, a auto-confiança e a criatividade. 

 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER:  

• Exercícios metodológicos, específicos da Biodanza integrados através da música e do mo-

vimento. 

  Jovens a Envolver: 9 Jovens da Unidade Feminina 

  Data da Realização: 28/02/2016 

  Duração/Período de Realização: +/- 2horas – 15:00 – 17:00 

  Local: Ginásio   

  Instrumentos de Avaliação: Anexo I e II  

  TSRS responsável pela Supervisão: (?)                                                          

                                                                                                                          CENP, 15/02/2016 

                                                                                                                A TPRS 

                                                                                            

                                                                                                                                   (Técnica da Unidade Feminina, C…) 
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EXEMPLOS DE AULAS 
 

EXERCÍCIO MÚSICA 

Roda Inicial O tempo é dinheiro - Agir 

Caminhar com determinação Domino - Jessie J 

Coordenação a 2, 4 e 6 All together now - Beatles 

Dança Cavalo Dark Horse - George Harrison 

Capoeira - defesa de espaço Maracatudo - Sérgio Mendes 

Caminhar com ritmo leve Knoking on heavens door - Ladysmith Black 
Mambazo 

Eutonia de dedos Aquarela - Toquinho 

Escrever o nome no ar Son of light - Mike Rowland 

Roda embalo Kothbeiro - Ayub Ogada 

Roda final Bom feeling - Sara Tavares 

 
 

 

EXERCÍCIO MÚSICA 

Caminhar Mika - Grace Kelly 

Sincronização Cheerleader - OMI 

Tocar em partes do corpo /sons Presence - Guem 

Lúdico instrumentos..representar a música Hocus Pocus - Focus 

Roda melódica Ponto de Luz  - Sara Tavares 

Pintar o companheiro ELININI - WILLIAM COULTER 

Observar a nossa obra de arte Beautiful - Cristina Aguilera 

Túnel das estrelas em pares com apresentação The dark night of the soul - Loreena Mckennit 

Encontros Anjinho da Guarda - André Sardet 

Roda Final Loyole - Angelique Kidjo 
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Aula da linha vivência Vitalidade 

EXERCÍCIO MÚSICA 

Roda Euritmia (ritmo, ímpeto) Semba dos Ancestrai s- Batacotô 

Ainda em roda, expressão rítmica com palmas We will rock you - Queen 

Caminhar acelerado Baila Morena - Zucchero 

Toques vitais para estimulação Maniac - Michael Sembello 

Giro vertiginoso La musgana 

Roda melódica The horse walked in the grass 

Fluidez em fila Tenku - Kitaro 

Respiração dançante Angel inocence - Erik Berglund 

Levantar com leveza 
Earth born - Kitaro 

Gesto expressivo – Fluir partilhando a bola de energia – polaridade das mãos (pri-
meiro a sós, depois a dois e por fim em Grupo) 

Oxigene - Jean Michel Jarre 

Roda activação Caçador de sois - Ala dos Namorados 

Roda Final Magic - Rude 

 

Aula da linha vivência Sexualidade 

EXERCÍCIO MÚSICA 

Roda ritmica com movimentos sinuosos  Do lado de cá - Chimarruts 

Caminhar evocando alegria e prazer de ser com alguma sinuosidade Duende del sur - Chambao 

Coordenação com alegria Riberãozinha - Maria de Barros 

Lúdico - amarras Não me toca - Anselmo Ralph 

Lúdico - andar sobre a corda Tempestade - Guem 

Maria Mole Maria Mole - Rita Lee 

Extensão harmónica Love theme - BS Blade Runner 
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Segmentar composto – pescoço e ombros Common Threads - Bobby Mcferrin 

Espreguiçar no chão Try a little tenderness - Sonny Stitt 

Levantar com leveza Imagine - Cesar Mariano 

Encontros com gesto expressivo de oferecer o calor das mãos Eu sei - Sara Tavares 

Roda final Shimbalaye - Maria Gadú 

 
 
Aula da linha vivência Criatividade 

EXERCÍCIO MÚSICA 

Roda O tempo é dinheiro - Agir 

Caminhar com liberação da potência Start me up - Rolling Stones 

Jogo de palmas Reggae night - Jimmy Cliff 

Lúdico - Dança de Maleabilidade I want to break free - Queen 

Dança yang Hero - Chad 

Expressão criativa 
Desenho 

Hero - Chad 

Dança espraiar o movimento em várias direções Partita nº 3 in E  Major - Gavotte en Rondeau 

Expressão criativa 
Desenho 

Partita nº 3 in E  Major - Gavotte en Rondeau 

Dança Ying Hindu song from Sadko 

Expressão criativa 
Desenho 

Hindu song from Sadko 

Acariciamento de mãos Photografs - Nana Mouskouri 

Caminhar por entre os desenhos observando-os La petit fille de la mer - vangelis 

Roda activação Oh happy day - Gospel Choir 

 
 
Aula da linha vivência Afetividade 

EXERCÍCIO MÚSICA 

Roda inicial The power plant - Stefan Nilson 

Caminhar Hello Goodbye - Beatles 
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Convidar alguém para dançar Have you ever really loved a woman - Bryan Ad-
ams 

Leque chinês Monalisa – Nathalie Cole 

Oposição harmónica Ondeia - Dulce Pontes 

Extensão harmónica In a sentimental mood - Duke Elligton / John 
Coltrane 

Chuva de caricias Chuva no mar - Carminho / Marisa monte coisas 

Moldar o corpo Missing - Gheorge Zamfir 

Respiração abdominal Gandalf Requiem - Lord of the rings 

Sentar - acariciamento de mãos indiferenciado The Piano 

Roda activação Canto de um povo - Caetano Veloso 

Roda Final Con la gente que me gusta - A dos velas 

 
 
Aula da linha vivência Transcendência 

EXERCÍCIO MÚSICA 

Roda Asya - K´Koustic 

Lúdico 1, 2 , 3, 4 Mama Africa - Fiorella Mannoia 

Roda com ida ao centro ka ta da -Isah e ze espanhol 

Dança com liberação de movimentos periféricos Tamborins - Batucada fantástica 

Segmentar pescoço If - Pink Floyd 

Transe centripeto até ao chão Reverie -Traumerai 

Respiração no chão Angel Inocence - Erik Berglund 

Levantar com fluidez Earth born - Kitaro 

Encontros Angel - Sarah Maclachlan 

Roda final Hope - Allan Philips 
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Aula com fio condutor - ida à praia 

EXERCÍCIO CONSIGNA MÚSICA 

Roda  Vamos acordar as nossas amigas e chamai-las 
para a roda. Esta um tempo fantástico e não po-
demos demorar. Vamos para a praia :) 

Bom dia - zizzi Possi 

Roda preparar saco para praia Dizer o que vamos levar para a praia Sem música 

Caminhar ultrapassando obstaculos (me-
tro) 

Vamos de metro até à baixa para apanhar barco. 
Muita confusão, hora de ponta. mas temos que 
ser rápidas para não perder o barco. 

Mika - Grace kelly 

Sincronização Enquanto esperamos que chegue o barco vamos 
entrar em sintonia  com as nossas amigas  

How we roll - Richie Campbell 

Dança com stop Em grupos de 3. Com a Agitação do mar ficamos 
um pouco tontas.1ª da fila anda descoordenada à 
procura da casa de banho. De repente pára olha 
para trás e as amigas que a estavam a seguir pa-
ram a mostrar que está tudo bem. Para não da-
rem parte fraca param com um ar muito fresco. 

Mama mia - Abba 

Rodas com ida ao centro Vamos mostrar o nosso bikini, chapéus, óculos, 
cangas 

Ocultos de sol - Madalena Igle-
sias 

Fluidez Ir à agua. vamos ver ouriços, peixinhos muito de-
vagar para não os assustar 

the big big blue - Eric Serra 

Caricias e contacto A pares e deitadas no chão passamos o creme 
nas costas umas das outras 

Guacamole 

Chão pensar no que nos apetece comer Deitadas no chão e com o peito para o alto, va-
mos ver as estrelas e escrever o nosso nome no 
meio delas 

Claire de lune - Noa 

Roda de embalo / activação Já é de noite, a praia estava tão boa que nem de-
mos pelo anoitecer. Fazemos uma fogueira e 
aquecermo-nos à volta dela recordando o dia es-
pectacular que passamos com as nossa amigas 

Coqueiro de Itapoâ - Caetano Ve-
loso 

Roda final Vamos celebrar o nosso dia Liberdade para dentro da cabeça 
- Natiruts 
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MÚSICAS E POEMAS 
 

“Ayoo nos deram 1001 avisos 
Na vida do crime  
Uma mão lava a outra 
E as duas contam dinheiro 
 
Começou por pensamentos 
Depois prá ação 
A vida é complicada 
E ficamos sem noção 
 
Caí num buraco 
Não me consegui levantar 
Onde só existia pessoas 
Pra me afundar 
 
Agora eu estou aqui 
Com uma nova vida 
Olho-me no espelho 
Estou sempre de cabeça erguida 
 
Este é o momento 
Pra vos provar 
Aquelas bocas fedis 
Que só sabiam difamar 
 
Agradeço ao meu fiel 
Que é o meu irmão 
Ele sim é meu amigo 
Nunca me deixou a mão 
 
Desculpa mãe tu sabes que eu te adoro 
Tentei ser forte mas por ti também choro 
Desculpa mãe por ter sido uma desilusão 
Acredita que cada lágrima que deitaste não será em vão”     ( D… e M…) 
 
(Música cantada pelas meninas na festa de Natal. Tinham apenas 2 meses de Biodanza) 
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“Sinto que nunca mais vou embora 
E que o tempo me quer fazer sofrer 
pergunto a mim todos os dias 
Quando sair o que vou fazer 
 
Parece tudo muito bonito 
Quando eu digo que me vou embora 
Mas o dia de ser mulher 
Tá a chegar, já tá na hora 
 
Faço planos na minha cabeça 
De que vai correr tudo bem 
Mas tenho um medo dentro de mim 
De poder desiludir alguém 
 
Sei que saio muito diferente 
Mas para um mundo que está fatal 
Tenho que ter a cabeça no sitio 
Já não venho para um lugar igual 
 
Eu sei que não gosto de estar aqui 
E digo as vezes que for preciso 
Mas acreditem nas minhas palavras 
Eu saio daqui com um sorriso 
 
Hoje tenho orgulho no meu nome 
E passo sempre de cabeça erguida 
Já não tenho de olhar para trás 
com medo de ser repreendida 
 
Cometi muitos erros na vida 
Dos quais muitos me arrependi 
Não é por isso que sou diferente 
Caí, levantei-me e já aprendi 
 
Todos temos telhados de vidro 
Não pensem que me acontece só a mim 
Olha bem à tua volta 
Pode alguém precisar de ti 
 
Nunca te esqueças duma coisa 
Todos temos um coração 
Podes mudar várias vidas 
Só por dares uma mão 
 
Depois de tudo o que disse 
Escolhe agora a melhor saída 
Deixa-me te fazer uma pergunta 
O que queres fazer da tua vida? 
 
Refrão 
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Um querer por vezes basta 
Para alterar o nosso rumo 
Mantém olhos abertos 
Podes ajudar alguém no mundo” 
 
(M….,   fez este texto a dias de sair do Centro após 2 anos de medida cautelar, e 8 meses 
de Biodanza. Ofereceu-mo para o introduzir na monografia) 
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“Minha mana tu és forte 
e vais ultrapassar 
tens de acreditar 
e continuar a lutar 
 
vai em frente 
e segue o teu coração 
não olhes por aqueles 
que nunca te deram a mão 
 
tu sabes que a vida é curta 
e o teu passado é muito longo 
ergue a cabeça 
não faças disto um estrondo 
 
muitas lágrimas de sangue 
rolaram na tua cara 
não te prendas a uma vida  
onde o teu futuro não era nada 
 
Esta nova passagem 
vive-a com uma oportunidade 
mete já os pés no chão  
e aceita a realidade 
 
Vou estar sempre contigo 
é uma promessa minha 
esteja longe ou esteja perto 
nunca te vou deixar sozinha 
 
Minha irmã 
escuta isto com atenção 
eu conheço-te há pouco tempo 
mas não te vou largar a mão 
 
sabes bem 
que a nossa vida é complicada 
não baixes a cabeça 
mesmo estando aqui fechada 
 
Tenho orgulho em ti 
escuta bem o que eu te digo 
não é a qualquer pessoa 
que eu chamo de amigo 
 
Apontaram-te o dedo  
e não te deram oportunidade 
mas já que estás aqui 
tens uma nova realidade 
 
cresceste e aprendeste 
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que não era o melhor para ti 
há males que vêm por bem 
pois a vida é mesmo assim 
 
Não deixes que te julguem 
e já o estás a pagar 
errar é humano 
e só deus pode julgar” 
 
 
(texto escrito por duas alunas) 
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Kta Konsigui - Elida Almeida 
(Eu vou conseguir) 
 
Essa é minha vida 
Essa é minha história 
Esse é meu mundo 
  
Que eu posso escrever 
num pedaço de papel 
Que eu posso abreviar 
em menos que um minuto 
Eia eia eia eia 
Assim é minha vida 
eh eh eh eh 
Assim é minha história 
  
Cheio de altos e baixos 
Cheio de acertos e fracassos 
Cheio de perdas e vitórias 
  
Mesmo assim eu não me desespero 
Não não não, não não não não 
Porque eu sei que tudo eu vou superar 
  
Eu insisto naquilo que eu quero 
Eu persisto 
Eu não desisto 
Porque eu sei que eu vou conseguir 
  
Essa é minha vida 
Essa é minha história, pequenina 
Que eu levo comigo num pedaço de papel 
  
Às vezes doce, às vezes amarga 
Às vezes boa, às vezes ruim 
Assim é minha vida 
Às vezes preto, às vezes branco 
Às vezes com risos, às vezes com lágrimas 
Assim é minha história 
  
Mas eu vim para este mundo 
Pouco a pouco eu chego lá 
Mas eu vim para este mundo 
Pouco a pouco eu chego lá 
  
Porque eu sei que vou conseguir!   
  
(Esta música tornou-se quase um hino nas aulas de Biodanza, foi-me apresentada por uma 
das alunas. Sempre cantada em grupo nas rodas de embalo). Dos momentos que me re-
cordo com mais carinho e emoção. 


