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 “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a 
mosquito” 

Anónimo 

 

Põe quanto És no Mínimo que Fazes 
Para ser grande, sê inteiro: nada 

Teu exagera ou exclui. 
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

No mínimo que fazes. 
Assim em cada lago a lua toda 

Brilha, porque alta vive 

Ricardo Reis, in "Odes" 

 

“What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what 

difference we have made to the lives of others that will determine the 

significance of the life we lead” 

Nelson Mandela 

 

“The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community 

must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white 

brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize 

that their destiny is tied up with our destiny. And they have come to realize 

that their freedom is inextricably bound to our freedom. 

We cannot walk alone.” 

Martin Luther King, Jr., in “I have a Dream”  
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RESUMO 
 

Vivemos numa sociedade em profunda e acelerada transformação. Muito 

do que é tradicional e tido como certo passa presentemente por um 

grande questionamento social. Das estruturas formais de relacionamento 

entre humanos, desde o casamento ao posto de trabalho e forma de o 

executar, à religião e espiritualidade, à forma como o desenvolvimento 

económico deve ser conduzido, às estruturas e mecanismos de 

autoridade, sejam eles nas escolas ou nas instituições que regem a 

sociedade.  

Diversos autores exploraram já tanto a forma, valores e modus operandis 

de uma nova sociedade, mais humana e integrada. Rolando Toro 

Arañeda propôs o sistema Biodanza, baseado no Principio Biocentrico e 

na integração humana.  

Partindo do modelo teórico-operacional da Biodanza e das mais recentes 

propostas e desenvolvimentos sociais na área da sustentabilidade, 

ensino, e processos terapêuticos, este estudo propõe e descreve o 

conceito da Idade da Integração, estabelecendo o paralelismo entre os 

processos de integração em curso entre aspetos anteriormente 

considerados antagónicos e dissociados e o sistema de integração 

humana Biodanza.  

Este estudo tem como objetivo principal dar reposta à seguinte questão 

central de estudo: “Quais as competências essenciais de um facilitador de 

Biodanza com sucesso, e como podem essas competências ser aplicadas 

na materialização de uma sociedade centrada na pessoa, em linha com o 

princípio biocêntrico de Toro (2002)?”. Para tal, é abordada a formação do 

facilitador de Biodanza, tanto na fase escolar como na fase de 

constituição e consolidação de grupo, incluindo o processo de supervisão, 

bem como o potencial de transformação social que pode ser materializado 

pelas competências associadas à condição de facilitador de Biodanza. 

Desta análise resulta a proposta de seis competências essenciais do 
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facilitador de Biodanza, necessárias para desenvolver com sucesso e 

sustentabilidade a sua atividade.  

Essa proposta é então discutida e validada, com recurso a uma 

abordagem observacional qualitativa aplicada a uma amostra intencional 

estratificada. Finalmente, o âmbito de aplicação desta proposta é 

discutido, bem como as limitações do estudo. São ainda propostos futuros 

campos de pesquisa, abertos pelos resultados obtidos nesta monografia. 
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ABSTRACT 

 
 

We live in a society in profound and fast transformation. Much of what is 

traditional and taken for granted is now under deep social scrutiny and 

reevaluation. Be it the formal structures of relationships between humans, 

from marriage to the workplace and how to work, from religion and 

spirituality, to how economic development should be conducted, to 

structures and mechanisms of authority, whether in schools or institutions 

that govern society. 

Several authors have explored both the shape, values and modus 

operandis of a new society, more human and more integrated. Rolando 

Toro Arañeda proposed the Biodanza system and based it on the 

Biocentric Principle and on human integration. 

This study sets out from the theoretical and operational model of Biodanza 

and the latest proposals and social developments in the area of 

sustainability, education, and therapeutic processes, and proposes and 

describes the concept of the Age of Integration, establishing the 

parallelism between the integration processes underway between aspects 

previously considered antagonistic and dissociated and the Biodanza 

human integration system. 

This study aims to answer the following central question: "What are the 

core competencies of a successful Biodanza facilitator, and how can these 

skills can be applied to the realization of a society centered on the person, 

in line with Toro’s Biocentric Principle (Toro, 2002)? ". To this end, the 

training process of the Biodanza facilitator is discussed, taking a close 

look both at the theoretical stage and during  the creation and 

consolidation of the Biodanza group, focusing both at the supervision 

process and at the potential for social transformation that can be 

materialized through the  skills developed and acquired by the Biodanza 

facilitator. This  analysis results in the proposal of six core competencies 

for the sucessful and sustainable development of the activity of Biodanza 
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facilitator, and their potential for qualifying him/her as an agent for social 

transformation discussed. 

This proposal is then discussed and validated using a qualitative 

observational approach applied to a stratified, intentional sample. Finally, 

the scope of the results obtained is discussed, as well as the limitations of 

the study. Future fields of study are then proposed, based on the 

perspectives opened by the results of this monograph. 
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1 INTRODUÇÃO 

Não sendo este um estudo científico na definição académica do termo, 

segue este capítulo a estrutura corrente em textos desse âmbito. Nesse 

sentido, é também  incluída neste capítulo a metodologia adotada para 

este estudo, em conjunto com a estrutura do próprio texto. 

1.1 Motivação 

Vivemos numa sociedade em profunda e acelerada transformação. Muito 

do que é tradicional e tido como certo passa presentemente por um 

grande questionamento social. Sejam as estruturas formais de 

relacionamento entre humanos, desde o casamento ao posto de trabalho 

e forma de o executar, à religião e espiritualidade, à forma como o 

desenvolvimento económico deve ser conduzido, às estruturas e 

mecanismos de autoridade, sejam eles nas escolas ou nas instituições 

que regem a sociedade.  

No meio de todo este turbilhão de transformação social, os grupos de 

Biodanza agregam cada vez mais gente, com o propósito da integração 

humana, na sua própria identidade como indivíduo assim como enquanto 

indivíduo no grupo, primeiro no “ambiente enriquecido de ecofatores 

positivos do grupo de Biodanza”. Depois, naturalmente, na sociedade no 

seu todo. 

Importa então estudar como a Biodanza, e em particular os facilitadores 

certificados pelo Sistema Rolando Toro, podem contribuir para uma 

“sociedade centrada na pessoa”, e na vida. A Biodanza apresenta 

caraterísticas em linha com essa nova sociedade que quer instalar-se, 

mais integrada e humana, com valores cada vez mais coincidentes com o  

Princípio Biocêntrico, proposto por Rolando Toro. 
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1.2 Problemática e lacuna do conhecimento 

 

Diversos autores estudaram já a integração de aspetos até então 

considerados mutuamente exclusivos ou antagónicos. Brundtland (1987) 

abordou a questão pela perspetiva económica, social e ambiental, 

enquanto que Rogers (1956, 1961 e 1983) abordou diversos aspetos de 

uma “sociedade centrada na pessoa”, do ensino à terapia. Covey (1989, 

2011) propôs novas formas de se relacionar e buscar soluções para 

conflitos e impasses. Toro (2002) propôs o Principio Biocêntrico, em que a 

vida e a sua preservação ocupam o lugar anteriormente ocupado 

exclusivamente pelo ser humano. No  entanto, pouco se sabe sobre a 

integração destes polos. Fretes (2014) estudou quais as caraterísticas 

que levam os candidatos a aluno de grupo regular a ficar num grupo. No 

entanto, pouco ou nada foi escrito sobre a forma como o facilitador de 

Biodanza se pode tornar um agente de transformação social, contribuindo 

para uma sociedade mais integrada tanto dentro como fora do contexto 

da sua atividade no âmbito estrito da Biodanza. Esta é a lacuna do 

conhecimento que este estudo procurará contribuir para colmatar. 

 

1.3 Questão central de estudo 

 

Não sendo este um trabalho baseado em investigação de acordo com a 

sua definição no meio académico, é ainda assim um estudo estruturado 

de um tema, que utiliza de forma coerente uma metodologia de pesquisa 

que suporta resultados consistentes e relevantes. 

Este estudo visa dar reposta à seguinte questão central de estudo: “Quais 

as competências essenciais de um facilitador de Biodanza com sucesso, 

e como podem essas competências ser aplicadas na materialização de 

uma sociedade centrada na pessoa, em linha com o princípio biocêntrico 

de Toro (2002)?” 
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1.4 Metodologia e estrutura da monografia 

 
De acordo com a definição de monografia da versão online do Dicionário 

Werriam Webster, monografia é “um escrito detalhado sobre um único 

tema” (tradução livre do autor) (WWD, s/d). No caso concreto, visa esta 

monografia terminar o ciclo de formação de Escola de Biodanza em linha 

com o Sistema Rolando Toro, que assim o prescreve no seu programa de 

estudos. Havendo um cuidado de rigor, pesquisa bibliográfica, reflexão e 

formulação de conceitos e ideias, não tem o estudo aqui apresentado 

aspirações a cumprir os requisitos de uma obra de investigação, no 

sentido académico do termo.  

O método de estudo utilizado assenta fundamentalmente na identificação 

de uma problemática específica e relevante para o universo de interesse 

da comunidade Biodanza, e identificar, no seu âmbito, uma lacuna no 

conhecimento, que este estudo visará contribuir para colmatar. Formulada 

uma questão central de estudo concreta e relevante, bem como objetivos 

parcelares para o trabalho, será seguido um método de estudo assente 

na pesquisa bibliográfica, na reflexão introspetiva cruzada com a 

experiência empírica da realidade da temática resultante da participação 

do autor na realidade da temática Biodanza desde 2002, num total de 12 

anos de acumular de experiências e observações. Para além disso, é o 

próprio autor facilitador de Biodanza em fase final de titulação, tendo tido 

a experiência pessoal de todas as etapas associadas ao ciclo de 

formação de facilitadores de Biodanza segundo o preconizado pelo 

Sistema Rolando Toro, incluindo a fase de constituição de grupo e 

supervisão, inclusivamente em duas realidades diferentes, Israel e 

Portugal.  

De facto, o autor  concluiu a sua formação escolar em Biodanza na 

Escola de Biodanza de Portugal, tendo então repetido a sua quase 

totalidade na Escola de Biodanza de Israel. Para além disso, passou o 

autor pelas experiências associadas a constituir e consolidar grupo de 

Biodanza e realizar supervisões tanto em Israel, no grupo que abriu em 

Haifa, como subsequentemente em Lisboa, Portugal. 
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Por fim, oportuno e enriquecedor agregar um passo não caraterístico de 

uma monografia, que consistiu na apresentação de propostas inéditas, 

logo para além do estado do conhecimento.  

Dando continuidade à  extensão feita à estrutura habitual de uma 

monografia, mas em coerência com a apresentação de propostas 

inéditas, é realizada neste estudo uma validação das propostas 

apresentadas. Para tal, seguiu-se uma abordagem casuística, com base 

numa amostragem intencional e estratificada do universo dos grupos de 

Biodanza com os quais o autor teve contacto nos últimos 12 anos. 

Assim, começa este trabalho por apresentar fundamentos de Biodanza, 

importantes para a compreensão dos temas abordados e dos capítulos 

subsequentes. Seguidamente é feita uma análise da evolução social, que 

resulta na proposta do autor do conceito de “Idade da Integração”. No 

capítulo seguinte é abordada a formação do facilitador de Biodanza, tanto 

na fase escolar como na fase de constituição e consolidação de grupo, 

incluindo o processo de supervisão. Neste capítulo é ainda abordado o 

potencial de transformação social que pode ser materializado pelas 

competências associadas à condição de facilitador de Biodanza. No 

capitulo seguinte são então propostas seis competências essenciais do 

facilitador de Biodanza, necessárias para desenvolver com sucesso e 

sustentabilidade a sua atividade.  

Essa proposta é então analisada e justificada. Dado o seu caráter inédito, 

é validada a proposta feita, com base numa uma abordagem 

observacional qualitativa, aplicada a uma amostra intencional 

estratificada. 

Finalmente são apresentadas conclusões, discutidas as limitações do 

estudo e apresentados futuros campos de pesquisa. 
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2 FUNDAMENTOS DE BIODANZA 

Para melhor enquadrar o tema deste estudo é, antes de mais, importante 

conhecer a temática Biodanza, desde a sua história ao seu modelo 

teórico-operacional. 

2.1 Dos inícios à contemporaneidade 

 
Filha de um homem de interesses vários e uma paixão pelo saber e pelo 

novo que o acompanhou até aos últimos dias, é consensual dizer-se que 

a Biodanza nasceu em Santiago do Chile, em meados da década de 60. 

Rolando Mário Toro Arañeda, nascido em abril de 1924, era acima de 

tudo um apaixonado pela vida. Das muitas áreas que a que se dedicou e 

onde foi profícuo, salientam-se a psicologia, a antropologia, a pintura e a 

poesia.  

Pode dizer-se que a Biodanza cresceu como uma criança de um circo 

itinerante. Além de Rolando, muitos outros e outras contribuíram de forma 

significativa para o seu desenvolvimento e para a essência e forma que 

veio a adquirir. Destacam-se companheiras de vida com quem Rolando 

“cursou junto um determinado trecho, com identidade de aspirações e 

conjunção de sonhos” (Guevara, 1952). Entre elas saliente-se Cecília 

Luzzi, pelos primeiros aperfeiçoamentos que introduziu, bem como com 

as primeiras abordagens com crianças (Martins, 2010), Pilar Acuña, pela 

vertente poética que conferiu e Claudete Sant’anna, pelo apoio que deu 

nos desenvolvimentos tardios, em particular nos aspetos relacionados 

com o Numinoso1. Rolando apaixonava-se, e levava os seus próximos 

com ele. Menina de circo, a Biodanza foi criada em comunidade, tendo 

acompanhado seu pai Rolando pelos vários países e continentes que a 

sua busca e errância lhe trouxeram à vida: Argentina em 1971, Brasil em 

1976 (Brasília, Belo Horizonte, S. Paulo, nordeste), Itália em 1989 e Chile 

de novo, em 1991. Cresceu desde sempre exposta a um conjunto de 

                                                
1 Rolando Toro iria acrescentar em fase tardia o inconsciente numinoso aos já consolidados 
inconsciente pessoal, coletivo e vital. 



O FACILITADOR DE BIODANZA ENQUANTO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL PARA A  IDADE DA INTEGRAÇÃO 

6 

artes e ciências, o que lhe conferiu um caráter inclusivo e de abertura ao 

novo e à diversidade. Da psicologia à antropologia, das ciências da vida à 

poesia, à pintura, à filosofia, à sociologia e politica. Sempre com as suas 

inseparáveis música e dança. 

Rolando Toro faleceu em Santiago do Chile em fevereiro de 2010, 

despedindo-se de uma comunidade da Biodanza que está hoje na 

Europa, Américas, África e Oceania, com centenas de escolas de 

biodanza por todo o mundo. Na International Biocentric Foundation (IBF), 

órgão criado para governar os destinos da Biodanza a nível mundial, foi 

sucedido por Raul Terrén e Verónica Toro, que deram continuidade à sua 

liderança. 

 

2.2 Biodanza 

 
De acordo com a definição clássica de Biodanza, esta é “um sistema de 

desenvolvimento humano que promove a integração afetiva, renovação 

orgânica e reaprendizagem das funções originárias da vida, baseada em 

vivências induzidas pela dança, pela música e por situações de encontro 

em grupo” (Toro, 2002). Para tal, a Biodanza ancora-se no Princípio 

Biocêntrico, que Toro (2002) cunhou de acordo com a abrangência 

técnico-poetica que sempre conferiu aos seus trabalhos de fundo: “O 

Princípio Biocêntrico concentra o seu interesse no Universo como sistema 

vivente. Não são apenas os animais, as plantas, ou o homem. Tudo o que 

existe, desde os neutrinos até os quasares, desde as rochas até os 

pensamentos mais subtis, forma parte de um fantástico Orologium 

Biológico. O Princípio Biocêntrico é, portanto, um ponto de partida para 

estruturas novas percepções e as novas ciências do futuro. Prioridade do 

vivente, ilusão do determinismo físico e abandono progressivo do 

pensamento linear, para entrar na percepção topológica e na poética da 

similaridade. (...) Através do Princípio Biocêntrico alcançamos finalmente 

os movimentos originais e as primordiais percepções de vinculação da 

vida com a vida (...) Nossas vidas surgem da sabedoria milenar do grande 
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pulsador da vida, do útero cósmico, que se nutre e respira nas afinidades 

e no amor dos elementos. Na luz da origem, no buraco vazio e 

paradisíaco da realidade, nos buscamos uns aos outros.” Numa 

abordagem filha dos anos 60 e dos princípios de Gaia, mas inovadora na 

forma e âmbito de aplicação, o Princípio Biocêntrico afirma a sacralidade 

da vida no geral, e do corpo humano em particular, e consagra o seu 

respeito como ponto de partida e diapasão para toda a ação e 

comportamento humanos. Constatando a organicidade viva do universo, 

propõe a reformulação dos valores culturais humanos assente no 

referencial da vida, e de que tudo o que  existe, elementos, estrelas, 

plantas, animais, incluindo o ser humano, é componente de um sistema 

vivo maior.   

Segundo Martins (2010), “O Princípio Biocêntrico é fundamentado em 

vários conceitos epistemológicos, este paradigma foi formulado a partir 

das reflexões metodológicas de Humberto Maturana e Francisco Varela, 

E. Morin, R. Toro, F.Capra, C. Rogers, da teoria sistémica da Gestalt e da 

Fenomenologia-Existencial (...) A estratégia de transformação existencial 

muda a partir do princípio Biocêntrico: os parâmetros de vida cósmica 

reflectem os parâmetros do nosso estilo de vida. Por outras palavras, os 

nossos comportamentos organizam-se como expressão de vida, e não 

como meio de alcançar fins externos, políticos ou socio-económicos. Eles 

se desenvolvem para criar mais “vida dentro da vida”.” Refira-se ainda a 

grande influência que o pensamento de Albert Schweitzer  e a sua 

abordagem da sacralidade da vida teve na consolidação do Princípio 

Biocêntrico. 

 

2.2.1 Modelo teórico 

 
Tal como ilustrado na Figura 1 abaixo, Toro (2002) propõe no seu modelo 

teórico para a Biodanza um eixo horizontal com dois polos (Consciência 

intensificada de si e do mundo – Regressão), que suportam um contínuo 
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pulsante entre suas polaridades complementares. Este pulsar é ativado 

pela conjugação de três mecanismos de ação, a música, o movimento e a 

vivência, criando condição para o desenvolvimento da expressão 

integrada da identidade.  

Em conjugação com estes mecanismos de ação, Toro (2002) propõe no 

seu modelo cinco canais de expressão de potenciais genéticos humanos, 

tendo como fim a expressão integrada da identidade humana. A esses 

cinco canais dá o nome de linhas de vivência: a vitalidade, sexualidade, a 

criatividade, a afetividade e a transcendência. Para além disso, cada um 

destes canais está associado a um instinto humano, e a protovivências 

específicas. É então importante definir os conceitos de “instinto” e 

“protovivência" De acordo com  a definição da IBF, “Os instintos são 

impulsos inatos que, ao serem colocados em contacto com os estímulos 

exteriores, geram as protovivências do recém nascido”, sendo ainda que 

“As protovivências evoluem mais tarde e dão origem a vivências 

altamente diferenciadas. As vivências são estados cenestésicos intensos 

que têm a característica aqui-agora, mas que influenciam nos processos 

de auto-regulação”. Tratam-se, portanto, das primeiras vivências tidas 

pelo ser humano, nos seus estádios primeiros de vida, tendo um impacto 

profundo no seu desenvolvimento e futuro. 

 

Vitalidade 

 
Corresponde ao ímpeto vital, à energia vital disponível para a ação, que 

permite que a pessoa esteja no mundo com coragem, alegria e 

entusiasmo. Corresponde também à capacidade de autorregulação na 

pulsação entre ação e repouso. O instinto associado à vitalidade é o de 

conservação, e as protovivências o movimento e a inércia. 

 

 

 



FUNDAMENTOS DE BIODANZA 

 9 

 

Sexualidade 

 
Contribui para a conexão com os prazeres quotidianos, prazer de mover-

se, de sentir. O instinto associado à sexualidade é o instinto sexual, cuja 

função é a reprodução. As protovivências associadas são o contacto 

corporal e a sua ausência. 

 

Criatividade 

 
 Este canal está ligado à expressão, à curiosidade, e às respostas face a 

estímulos e ações do ambiente envolvente. Estimula a linguagem artística 

em todas as suas dimensões, considerando a criação enquanto extensão 

do processo de vida. Tem associado o instinto exploratório, presente no 

impulso de renovação de todos os seres vivos. Toro (2002) sustenta 

mesmo que “Nós somos ao mesmo tempo a mensagem, a criatura e o 

criador.” Está associada às protovivências de expressão, liberdade e 

obstrução. 

 

Afetividade  

 
Resultante da protovivência da nutrição e da necessidade de contacto, de 

“calor amoroso” e de comunicação entre humanos, esta linha de vivência 

desenvolve a experiência de amor e vínculo com o seu semelhante, 

através da amizade, do amor e da solidariedade que, segundo Toro 

(2002), são eles próprios passos no longo caminho do amor. Tem 

associado o instinto gregário e a capacidade de vínculo à espécie, bem 

como as protovivências de proteção, segurança e insegurança. 
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Transcendência 

 
Manifesta a protovivência de plenitude e de harmonia com o meio 

ambiente, a partir da relação das pessoas com a natureza e a consciência 

cósmica, e expressa-se na capacidade de superar-se a si mesmo. O 

instinto associado é o de fusão, de “ressonância biológica”, sendo as 

protovivências associadas a harmonia e a rutura primal. 

É, enfim, um processo de integração da identidade humana e que busca a 

expressão, o vínculo, a nutrição afetiva e a criatividade, o contacto 

consigo mesmo e a comunhão com tudo o que nos rodeia. 

 

               
 
 

Figura 1 – Modelo Teórico (Souza, s/d) 
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2.2.2 Educação biocêntrica 

 

Pedagogo desde o inicio da sua carreira, Rolando Toro reconheceu que a 

reabilitação existencial da humanidade passaria sempre por um recomeço 

em termos educacionais. A implementação de uma reforma de valores e 

comportamental tão profunda teria necessariamente de passar pela 

formação de um novo ser humano, pela educação das novas gerações, e 

suas subsequentes. Tendo como base trabalhos precursores realizados 

no âmbito do sistema educacional brasileiro, a psicopedagoga Ruth 

Cavalcante constata que “a afetividade possui elementos de consciência, 

de valores, de compromisso, de componentes simbólicos, está vinculada 

à percepção e estimula as estruturas cognitivas, favorecendo à 

construção do conhecimento crítico, tendo como base metodológica a 

problematização, o diálogo e a vivência” (Cavalcante et al., 1999). Toro 

(2001) afirma então que “A única possibilidade de sobrevivência da nossa 

espécie, nesta carreira autodestrutiva, é a adopção de uma educação que 

se proponha o restabelecimento da afetividade. Este é o objetivo da 

Educação Biocêntrica, que as crianças não cresçam neste contexto de 

violência e de valores alienados, mas sim, que cresçam no 

companheirismo, no respeito aos irmãos, com criatividade, na amizade, 

na compaixão e no respeito à natureza”. Através da educação seria então 

possível edificar em frente de onda, de forma gradual, harmoniosa e 

sustentável, o novo ser humano, de acordo com o princípio biocêntrico.   

Estavam lançadas as bases para a agregação de uma vertente 

fundamental ao modelo teórico e operacional da Biodanza: a educação 

biocêntrica.  A adoção da educação biocêntrica pelos sistemas educativos 

vigentes é tema complexo, o que tem suscitado recentemente grande 

interesse. Estando para além do âmbito desta monografia, recomenda-se 

a leitura do trabalho de Pinto (2014) que analisa este desígnio complexo, 

à luz de casos de estudo e experiências realizadas no âmbito da 

realidade de ensino portuguesa, agregando mais uma perspetiva 

operacional importante:  a formação de professores. 
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2.2.3 Os sete poderes da Biodanza 

 
O conjunto sistémico Biodanza possibilita a manifestação e faz uso de 

sete poderes que lhe conferem uma capacidade de transformação 

humana e social poderosa, com benefícios nos níveis orgânico, social e 

mudanças no estilo de vida dos participantes (Toro, 2002): 

 

1. o poder da música,  

2. o poder do movimento integrado (dança),  

3. o poder da metodologia vivencial,  

4. o poder do grupo,  

5. o poder da deflagrador da carícia,  

6. o poder do transe e da regressão e  

7. o poder da expansão da consciência. 

 

O poder da musica 

 

Desde tempos imemoriais, o poder da música é  conhecido no Japão, na 

China e noutros países orientais. É conhecido dos antropólogos o 

emprego da música por xamãs, monges tibetanos e dançarinos sufis para 

invocar forças de cura e vínculo cósmico. Mais recentemente, Campbell 

(2001) descreve os efeitos específicos de certas músicas de Mozart, 

capazes de estimular funções cognitivas e percetivas. 

Toro (2002) assinala a capacidade da música de promover a regulação do 

sistema nervoso autónomo através de músicas ativadoras com ritmos 

euforizantes, e também, através de músicas suaves e danças lentas, a 

diminuição do ritmo cardíaco, o aumento da secreção das glândulas 

lacrimais e salivares, o fomento da acumulação de reservas, 

predisposição ao sono e ao repouso. 
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O poder do movimento integrado (dança) 

 

A Biodanza tem no seu repertório à volta de 250 exercícios e danças cuja 

finalidade é ativar os movimentos humanos de forma harmónica e 

integradora. Existe um conjunto de exercícios de integração sensorial-

motora, afetivo-motora, e de sensibilidade cenestésica, sendo um outro 

conjunto formado por danças que visam a estimulação de vivências de 

vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência. Não 

existem na Biodanza movimentos dissociativos.  Durante a prática de 

Biodanza a música transforma-se em movimento corporal, materializando 

ecofatores de grande poder de deflagração vivencial. A vivência que induz 

nos praticantes desencadeia mudanças subtis nos sistemas límbico-

hipotalâmico, neurovegetativo, imunológico e na produção de 

neurotransmissores, elevando a qualidade de vida, a sensação de 

plenitude e o prazer de viver. 

 

O poder do método vivencial 

 
 

O método vivencial da Biodanza orienta-se para a deflagração de 

vivencias integradoras, com capacidade para superar as dissociações 

induzidas pelo processo de socialização, educação e pela cultura vigente. 

É através das vivências que se aperfeiçoa a unidade neurofisiológica e 

existencial do ser humano, superando a dissociação psicossomática e o 

comportamento dissociado do sentir. 

 

O poder do grupo 

 
Toro (2000) descreve este poder de forma expressiva: “O grupo de 

Biodanza é um bio-gerador, um centro gerador de vida. A concentração 

de energia convergente dentro de um grupo produz um potencial maior 
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que a soma de suas partes. Esta energia biológica renovadora 

compromete a unidade e a harmonia do organismo. É criado, assim, um 

campo magnético no qual se refletem e se projetam emoções, desejos, 

sensações físicas de grande intensidade. Produz-se uma percepção mais 

essencial de outras pessoas, um modo de identificação novo”. Tem, para 

além disso, um efeito de “retribalização” e proteção do indivíduo, sujeito 

nos grandes aglomerados de hoje à “solidão em massa”.  

 

O poder deflagrador da carícia 

 

Na sua definição lírica, “Biodanza é uma poética do encontro humano” 

(Toro, 2002). A conexão com as pessoas é essencial em todo o ato de 

reabilitação ou cura, sendo o crescimento só possibilitado pelo contacto. 

Mas, mais do que o contacto, é necessária a conexão, em que o vínculo 

físico é movido por uma força afetiva sincera. Em Biodanza, avançamos 

do contacto em direção à carícia – que envolve diversos níveis de 

sensibilidade, de compromisso corporal, de qualidade da presença. As 

carícias têm como efeito apaziguar as angústias, recuperar a auto-estima 

e dissolver tensões crónicas (Sarpe, s/d). 

O poder do transe e da regressão 

 

O transe caracteriza-se por um estado alterado de consciência que 

implica a diminuição do ego e a regressão ao primordial, ao originário. 

Trata-se de um fenómeno de regressão aos estados iniciais da existência  

(Toro, 2002). Por esta razão, os exercícios de transe em Biodanza 

permitem a reparentalização, o “nascer de novo” dentro de um contexto 

de amor e cuidado.  

Toro (2000) sustenta que “transe e regressão são fenómenos que 

frequentemente se produzem de forma simultânea. A palavra transe 

provém, etimologicamente do término "transir", transitar, transportar-se, 

passar de um estado a outro. O seu significado usual é "mudança de 
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estado de consciência". As experiências de “cair em transe”, “entrar em 

transe”, referem-se a um mecanismo psico-fisiológico no qual a pessoa se 

abandona a certas condições externas ou internas, para ingressar em um 

estado de consciência diferente. Os estados de transe são 

acompanhados sempre por modificações cenestésicas e 

neurovegetativas.” 

O poder da expansão da consciência 

 

 A expansão de consciência é um estado de perceção ampliada, 

caraterizado por restabelecer o vínculo primordial com o universo. O seu 

objetivo é proporcional um sentimento intenso de unidade 

ontocosmológica e alegria transcendente. Damásio (2000) afirma que “O 

alicerce indispensável da consciência é a consciência central, mas sua 

glória é a consciência ampliada.” Neumann (1999) descreve a evolução 

criativa da consciência humana e sua autolibertação do inconsciente. Este 

autor sustenta que a evolução da consciência se deu por estágios, ao 

mesmo tempo, coletivos e individuais. A Biodanza induz estados de 

expansão de consciência através de músicas, danças e cerimónias de 

encontro. Esses estados são preparados gradualmente, através da 

proposta de exercícios para ampliar a percepção da natureza e das 

pessoas por via dos sentidos, exercícios de prazer cenestésico para 

diminuir a intervenção do ego, exercícios de fluidez lenta com abandono e 

exercícios de extasis e intasis.  
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3 EM BUSCA DE UMA NOVA SOCIEDADE 

 

Rogers (1961) defende que existe uma tendência evolutiva no universo, 

na direção de uma maior ordem e complexidade em todas as coisas, não 

escapando o humano e a sua sociedade a ela. 

O mesmo autor cunhou o termo “Padrão Frutuoso”, que incluiu aspetos 

humanos que observou nos seus clientes. Estes incluíam inteligência 

nata, a capacidade do sujeito estar imerso no contexto e o desejo e 

compromisso de obter mais conhecimento. Notou que os indivíduos 

criavam mais conflito para eles próprios quando adotavam uma postura 

defensiva, mente fechada relativamente a novos conceitos e falta de 

confiança na sociedade. Este autor acreditava na beleza do pensamento 

e comportamento humanos, que os padrões simplesmente ilustram a 

unidade da sociedade humana. No seu estudo sobre padrões de 

comportamento em indivíduos, constatou que frequentemente a sua 

pesquisa focada terminava em raciocínio absurdo e justificações 

emocionais por parte dos indivíduos envolvidos (Rogers, 1970). 

As organizações no final do séc. XIX e início do séc. XX focaram-se no 

benefício superior da operacionalidade e da sociedade, em detrimento do 

indivíduo. Raramente ofereciam melhores condições de trabalho, 

melhores salários e condições para que os indivíduos pudessem 

expressar as suas preocupações dentro das organizações. O resultado foi 

um desconforto latente dos indivíduos no seio das organizações (Nichols, 

2014). 

Relativamente à educação e ao papel do indivíduo e da educação na 

sociedade, Rogers (1961) afirma: “A única pessoa que é educada é a que 

aprendeu como aprender e mudar (...) se valorizamos a independência, 

se nos preocupa o crescente conformismo do conhecimento, dos valores 

e das atitudes que é induzido pelo nosso sistema atual, então quereremos 

criar condições de aprendizagem que fomentem a unicidade, a 

autodireção e a aprendizagem iniciada pelo próprio. (...) Uma segunda 

característica do que, para mim, é a vida boa, é que envolve uma 
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tendência crescente para viver plenamente em cada momento. Acredito 

que seria evidente para a pessoa que estivesse completamente aberta 

para a sua experiência nova, sem qualquer defensividade, que cada 

momento seria novo. (...) A essência do resultado da creatividade é a 

novidade, logo não temos nenhuma norma pela qual julgá-lo.” 

Rogers, psicólogo e referindo-se à sua prática profissional, descreve 

mesmo: “Então, facilitador e cliente, juntos presenciam maravilhados as 

forças poderosas e organizadas que se manifestam em toda esta 

experiência, forças que parecem ir buscar as suas raízes a todo o 

Universo. Força cega, com uma tendência avassaladora para o 

crescimento” (Rogers, 1983). 

 

Vivemos pois numa sociedade com patologias várias, em que se torna 

cada vez mais evidente que os modelos e soluções passadas necessitam 

de uma revisão crítica, pragmática e consciente. No entanto, Einstein 

afirmou que “Não podemos resolver um problema a partir do mesmo nível 

de consciência que o criou”. É pois necessário um novo modelo 

operacional e um ajustamento ao sistema de valores da atual sociedade. 

Há que ensinar a fazer as perguntas certas, porque delas resultará 

sempre a resposta certa. Einstein afirmou também “Se tivesse apenas 

uma hora para resolver um problema e a minha vida dependesse da 

solução, ocuparia os primeiros 55 minutos determinando a pergunta certa 

a fazer, porque assim que soubesse a pergunta certa poderia resolver o 

problema em menos de cinco minutos (...) Quando eu me examino a mim 

próprio e aos meus métodos de pensamento, chego à conclusão que o 

dom da fantasia teve mais significado para mim que o meu talento para 

absorver conhecimento positivo.”  

Há então que repensar e reavaliar a forma como ensinamos, como 

aprendemos, o que valorizamos e como resolvemos problemas e conflitos 

na nossa sociedade. 
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3.1 A sociedade inclusiva 

 

Mondal (s/d), no seu artigo sobre mudança social, sustenta que “a 

mudança é a lei interna. A História e a Ciência registam amplo 

testemunho do facto que a mudança é a lei da vida. A estagnação é a 

morte (...) No palco do mundo, cenas sucedem a cenas, atos sucedem-se 

a atos, e drama sucede a drama. Nada fica parado.” (tradução livre do 

autor).  A título de exemplo, vejam-se os dois séculos antecedentes, os 

séc. XIX e XX. Da ascensão da classe burguesa com a revolução 

industrial resultou o capitalismo, que levou então ao comunismo. Que, por 

sua vez, levou ao neocapitalismo e ao surgimento de várias correntes 

sociais e subculturas baseadas em princípios de igualdade, 

sustentabilidade e harmonia com a natureza. É o caso da permacultura e 

dos vários movimentos e correntes comunitárias que têm surgido 

abundantemente já no séc. XXI. O desconforto com os modelos 

existentes é claro e crescente, e não pode ser ignorado. 

Stephen R. Covey, pensador e autor de vários best-sellers do séc. XX, 

advoga a sinergia e a interdependência como pilares para relações 

maduras, sólidas e frutuosas entre humanos. “A essência da sinergia é a 

valorização das diferenças – respeitá-las, construir sobre os pontos fortes 

e compensar os pontos fracos” (Covey, 1989). Na mesma obra, o autor 

apresenta sete hábitos para uma vida mais plena. A sua explanação aqui 

seria demorada, e excederia o propósito deste trabalho. Ainda assim, 

recomenda-se ao leitor interessado a sua consulta e estudo. Salienta-se o  

sétimo hábito, que consiste num modelo de espiral ascendente, assente 

em três partes: aprender, vincular-se e fazer. De acordo com Covey 

(1989), necessitamos de educar incrementalmente a consciência, por 

forma a crescer e desenvolver-se na espiral ascendente da mesma. A 

ideia da renovação pela educação irá impulsionar o indivíduo no caminho 

da liberdade pessoal, segurança, sabedoria e poder.  

Na mesma obra, Covey cunha a ideia da mentalidade de abundância, ou 

abundance mindset, baseado na crença de que existem recursos e êxitos 

suficientes para partilhar com os outros. O autor estabelece a diferença 
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em relação à mentalidade de escassez, o scarcity mindset, caraterizado 

por competição destrutiva e desnecessária, baseada na ideia de que se 

alguém ganha ou tem êxito numa situação, outro irá perder. Este 

paradigma é frequentemente denominado paradigma win-lose e não 

considera a possibilidade de que todas as partes podem, de uma forma 

ou de outra, ganhar numa dada situação. Esta dinâmica coincide com o 

zero-sum game, ou jogo de soma zero, representado matematicamente 

na teoria económica pelo equilíbrio de Nash (Nash, 1951). Considera-se 

justo afirmar que este tem sido o modelo de funcionamento e 

desenvolvimento económico e social utilizado e aceite ao longo de 

séculos na nossa sociedade, sendo, ainda hoje, a Weltanschauung, a 

visão do mundo que norteia o modus operandis económico da sociedade 

atual. 

Indivíduos com mentalidade de abundância rejeitam a noção dos jogos de 

soma zero, e são capazes de celebrar o êxito dos outros, em lugar de 

sentir-se ameaçados por ele. O autor sustenta ainda que “pessoas 

verdadeiramente eficazes têm a humildade e a reverência para 

reconhecer as suas próprias limitações de percepção, e para reconhecer 

os recursos valiosos disponibilizados pela interação com os corações e 

mentes de outros seres humanos.” 

Com base na colocação em prática do modelo operacional dos sete 

hábitos proposto por Covey (1989), do feedback recebido na sequência 

de mais de 15 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e da 

maturação daí resultante, o mesmo autor propõe então a Terceira 

Alternativa (Covey, 2011). Nessa evolução do seu pensamento, Covey 

sustenta que o que é importante para a outra pessoa tem de ser tão 

importante para nós como o é a própria pessoa, e afirma que “Win-win é 

acreditar na Terceira Alternativa. Não é a minha via ou a via do outro: é 

uma via melhor.”  
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3.2 Resolução de conflitos 

 

Covey afirma que a proposta da Terceira Via resultou, entre outros, da 

análise da abordagem seguida pelos negociadores envolvidos em 

processos históricos bem sucedidos, e particulariza os acordos de Camp 

David, nas negociações de paz entre egípcios e israelitas em 1978. De 

facto, existe uma tendência cada vez mais marcada para deixar os 

anteriores modelos de abordagem dissociada, em que há um sujeito, uma 

ação e um “objeto”, ou resultado da ação do sujeito.  

O New York Peace Institute (NYPI, s/d) indica como sua visão “um mundo 

em que todas as pessoas têm os recursos para criativamente e 

construtivamente resolver as suas diferenças”, tendo como missão 

“capacitar (empower) as pessoas para encontrar soluções criativas e 

duradouras para as suas disputas” (traduções livres do autor).  Tem como 

via de ação o ensino de competências de resolução de conflitos a 

comunidades e organizações, treinando e certificando mediadores 

profissionais.  

A Universidade de Wisconscin-Madison nos Estados Unidos, através do 

seu Serviço de Desenvolvimento do Recurso Humano2, refere no seu 

menu de resolução de conflito oito passos fundamentais (WISC, s/d): 

 

1. Conhece-te a ti próprio e cuida do self  

 

Entender os “filtros de perceção”, enviesamentos e circunstancias 

depoletadoras. 

Criar um ambiente de afirmação e reforço pessoal (alimentação, sono, 

exercício). 

 

2. Clarificar necessidades pessoais ameaçadas pela disputa 

 

Necessidades de fundo, de forma e psicológicas. 

                                                
2 Note-se a diferença na designação do “Recurso Humano”- human resource, por oposição aos 
correntes serviços de “Recursos Humanos”, anónimos e banalizados 
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Avaliar o melhor resultado possível, o pior resultado possível e o resultado 

mais provável da disputa (abordagem BATNA, WATNA e MLATNA – 

Best, worst and most likely outcomes) 

Identificar os “resultados desejados” de um processo negociado. 

 

3. Identificar um lugar seguro para a negociação 

 

Neste ponto é importante salientar a definição do papel das pessoas de 

apoio (facilitadores, mediadores e representantes), quando necessário, 

bem como acordar as regras de base. 

 

4. Adotar uma posição de escuta na interação 

 

 

Saliente-se a ligação e referência ao principio “Tenta primeiro entender, 

só depois ser entendido” de Stephen Covey (Covey, 1989), já 

referenciado nesta monografia.  

 

5. Manifestar as suas necessidades de forma clara e especifica 

 

Saliente-se neste ponto a recomendação da utilização de “I-messages”, 

(mensagens a partir do “eu”), para clarificação3. 

 

6. Abordar a resolução de problemas com flexibilidade 

 

7. Gerir o impasse com calma, paciência e respeito 

 

 

Neste ponto, destaca-se a indicação de clarificar sentimentos, bem como 

de focar nas necessidades subjacentes e outras definições de problemas. 

 

 

                                                
3 Note-se a sintonia com a partilha em Biodanza, feita sempre a partir do “eu” 
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8. Construir acordos eficazes  

 

Salienta-se aqui o princípio de “Implementar e avaliar - Viver e aprender”. 
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3.3 A Idade da Integração 

 
Em qualquer  dos casos, estamos perante abordagens bem diferentes da 

abordagem dissociada emocionalmente defendida para a escola, 

medicina, locais de trabalho e para a sociedade em geral pela corrente 

estoico-cartesiana vigente desde o Iluminismo, ou “Idade da Razão”, dos 

finais do séc. XVI ao Existencialismo de Sartre, em meados do séc. XX. 

Verifica-se uma tendência clara para ver o indivíduo como muito mais que 

o organismo mecânico integrado numa máquina determinística regida por 

relações de causa-efeito, evoluindo da “Idade da Razão” para a “Idade da 

Integração”. 

Na Economia procura hoje integrar-se a responsabilidade social e a 

Ecologia, resultando nas omnipresentes referências à sustentabilidade, de 

acordo com o triple bottom line de Bruntland (1987), relatório das Nações 

Unidas que é hoje comumente aceite como a base dos sistemas de 

sustentabilidade vigentes. Neste relatório, a antiga primeira-ministra 

norueguesa Gro Brundtland define três pilares, ou centros, para o 

desenvolvimento sustentável, social, económico e ambiental. Assim, tal 

como ilustrado na Figura 2 abaixo, é defendida a integração destes três 

centros, da qual resulta a sustentabilidade, opção maior para o nosso 

futuro comum. De facto, a integração parcial destes centros tem já 

vantagens, se bem que limitadas, e até reduzidas, por deixar o terceiro 

centro de fora. 

Da integração do social e do ambiente resulta a “suportabilidade”, que é 

frequentemente inviável economicamente. Da integração da economia e 

do social resulta a “equidade”, que pode, ainda assim, causar danos 

ambientais significativos. Por fim, da integração da economia e do 

ambiente resulta a viabilidade, que pode não ter em atenção as suas 

consequências sociais. 
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Figura 2  - Integração de centros - Triple bottom line de Brundtland 

 

No ensino procura-se hoje a transversalidade e a universalidade. Ao nível 

académico, dos “centros de saber” monodisciplinares, altamente focados 

e especializados, está a evoluir-se para centros multidisciplinares ou 

redes de centros de excelência, cujo objetivo é integrar competências, 

resgatando o conceito de Universidade, com sua universalidade inerente. 

Tal como descrito atrás nesta monografia, nas abordagens da gestão de 

conflitos busca-se também uma abordagem integradora, procurando a 

integração da parte emocional com as técnicas de mediação e resolução 

de conflitos. 

Na mecânica Electrónica, assiste-se a um integrar cada vez maior dos 

componentes, resultando em sistemas híbridos e altamente integrados, 

muito presentes hoje na Indústria Automobilística. Hoje assiste-se à 

proposta do conceito de “mecatrónico”, em substituição, por integração, 

das especialidades “Mecânico” e “Eletrónico”, que se tornam cada vez 

menos relevantes de forma isolada, face ao nível de integração dos 

componentes dos automóveis. 

Da abordagem hegemónica da ciência, enquanto sistema determinístico 

de relações causa-efeito que permite prever, controlar e determinar 

resultados ou desfechos, assiste-se hoje à integração da perspetiva 

subjetiva, da possibilidade, do humano, com todas as suas facetas. A 

ciência deixa de deter o monopólio da seriedade, deixa de ser a voz 

dogmática do que pode ser ou não ser tido em conta, ouvido e aceite. 

Ambiente Economia 

Social 
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Com o dealbar da “Idade da Razão”, assistiu-se à substituição da religião 

pela ciência nesse papel, e assiste-se hoje à ascensão da Idade da 

Integração, com a combinação sinérgica e harmoniosa das múltiplas 

facetas, áreas de saber e competências do humano e, num estádio 

posterior, de tudo o que nos rodeia.  

Considera o autor que o despontar desta nova Idade está em curso, e que 

tem vários precursores.   

 

Freud 

 Com a sua análise de 1929 dos desconfortos, incongruências e 

dissociações da civilização ocidental do início do séc. XX (Freud, 2002). 

 

Eliade 

Com as suas análises das dicotomias complementares do sagrado e do 

profano (Eliade, 1961), e do mito e da realidade (Eliade, 1963). 

 

Marcuse 

Com a sua interpretação do pensamento de Freud, analisando a 

dicotomia e influência do sentir, desejo e pulsões do humano na estrutura 

civilizacional ocidental do séc. XX (Marcuse, 1987) 

 

Rogers 

Com a sua análise do que é verdadeiramente um humano e de como a 

empatia, a afetividade e a inclusão podem criar a gradualmente várias 

facetas da “sociedade centrada na pessoa”: psicologia, com a terapia 

centrada no cliente (Rogers, 1956); ensino, com a aprendizagem centrada 

no aluno (Rogers, 1983), e organizações no geral, com a sua proposta do 

conceito de “consideração incondicionalmente positiva” (Rogers, 1956). 

 

Toro 

Com a sua proposta da Biodanza e do princípio biocêntrico, que 

representa uma evolução do paradigma antropocêntrico, e que, na 

opinião do autor, continua sendo precursora de uma realidade por 

materializar. Tal realidade resultará da evolução da Idade da Integração e 
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da sua natural evolução para um paradigma com elevados níveis de 

integração e sua maturidade, que incluirá verdadeiramente a vida no seu 

todo (Toro, 2002). 
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4 O FACILITADOR DE BIODANZA E A SOCIEDADE DA IDADE 

DA INTEGRAÇÃO 

 
A formação do facilitador de Biodanza tem, de acordo com o sistema 

Rolando Toro, uma duração mínima de três anos, que consiste em 28 

módulos mais oito temas teóricos complementares, conferências sobre 

temas teóricos afins com o Sistema Biodanza, relatório teórico referente 

ao tema de cada Maratona, condução de grupos sob supervisão no 

terceiro ano (com um mínimo de oito aulas supervisionadas) e 

apresentação de monografia de titulação (EBP, s/d). 

4.1 Plano de estudos 

 
A formação do facilitador de Biodanza segundo o Sistema Rolando Toro é 

um processo na abordagem literal da palavra. Consiste numa parte 

teórico-vivencial com a duração de três anos, nos quais o aluno dedica 

um fim de semana por mês à sua formação. Cada “fim de semana de 

escola” começa na sexta-feira à noite, com o acompanhamento 

pedagógico dos alunos. Basicamente é criado um espaço de 

recapitulação, partilha, perguntas e respostas.  

A restante carga horária é dividida pelo sábado e domingo. Com base em 

material didático previamente distribuído, os alunos recebem duas partes 

teóricas por cada dia, lecionadas por facilitador didata, qualificado no 

tema do módulo em questão (EBP, s/d). 

No entanto, esta é uma formação também, e talvez mesmo 

eminentemente, vivencial. Mais do que apreendidos, os temas devem ser 

vivenciados e interiorizados. A abordagem está em linha com a 

metodologia da aula de Biodanza, em que é apresentada antes da parte 

vivencial da aula a parte teórica referente ao tema da mesma. 

Nos três anos que constituem a sua formação, os alunos percorrem um 

processo de amadurecimento e crescimento humano, interiorizando e 

partilhando os conceitos, princípios e valores da Biodanza. Este processo 
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é também muito importante para criar nos futuros facilitadores laços e 

cumplicidade, tanto entre eles como com a estrutura da escola. 

 

4.2 Constituição e manutenção do grupo regular 

 

Esta é a etapa em que o então facilitador em supervisão dá os primeiros 

passos na direção de consolidar-se como facilitador de Biodanza. É nela 

que adquire um conjunto de capacidades e competências essenciais para 

consolidar um grupo semanal regular de Biodanza.  

Fretes (2014) aborda o tema na sua monografia e apresenta os 

resultados de um inquérito realizado a 151 alunos de grupo regular de 

Biodanza, dos quais 148 foram considerados válidos. O mesmo autor 

conclui que a grande maioria dos respondentes chegaram à Biodanza 

pela mão de um amigo em quem confiam, tendo realizado o primeiro 

contacto com o facilitador do grupo de forma pessoal. De uma maneira 

geral, os respondentes que experimentaram um grupo ficaram como 

alunos no mesmo, havendo uma significativa fidelidade ao grupo. 

Normalmente o aluno muda de grupo só quando há alterações 

importantes à sua rotina de vida, como mudança de casa, ou quando o 

grupo se extingue.  

Esta fidelidade deve-se essencialmente à empatia estabelecida entre o 

aluno e o facilitador, e entre o aluno e o grupo. Os resultados obtidos 

reforçam a importância do facilitador no estabelecimento desta ligação do 

interessado ou curioso ao grupo regular. Fretes (2014) constata que 

existe um conjunto de aspetos na forma como o facilitador é percecionado 

pelo candidato a aluno que são fundamentais para a criação de uma 

relação de empatia e confiança. Estas são condições fundamentais para 

que comece a haver o vínculo e a entrega, condições essenciais a que o 

facilitador possa então ter a oportunidade de por em prática tudo o que 

aprendeu nos ciclos de formação, bem como tudo o mais que a 

experiência, que entretanto adquiriu, agregou. Fazendo uma análise por 

ranking, constata-se que os cinco aspetos mais importantes obtidos por 
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Fretes (2014) são o afeto, a escuta, a aceitação sem julgamento, a 

clareza na comunicação e a alegria. Todos estes aspetos são, portanto, 

aspetos intrínsecos do facilitador, sendo os aspetos extrínsecos dos 

conhecimentos adquiridos, e do próprio método seguido nas aulas, 

percecionados em posição de relevância inferior pelos candidatos a 

alunos.  

 

4.3 O Facilitador de Biodanza enquanto agente de 
transformação social 

 

A análise de Fretes (2014) é particularmente relevante, porque pode ser 

extrapolada para a capacidade do facilitador de Biodanza se consolidar 

enquanto agente de transformação social. Sendo o facilitador de 

Biodanza proponente e veiculador de uma nova forma de ver e organizar 

a sociedade, e sendo o grupo regular de Biodanza um microcosmos 

funcionante de acordo com o principio biocêntrico, a sua capacidade para 

levar as pessoas a aderir ao grupo regular é reveladora da sua 

capacidade para chegar à sociedade, para falar a linguagem que ela 

entende e para introduzir uma nova linguagem. A experiência hippie dos 

anos sessenta e setenta demonstrou que abordagens de vida 

radicalmente diferentes e desintegradas da sociedade não sobrevivem a 

longo prazo. Em alternativa, podem sobreviver enquanto pequenos 

grupos sem condição de transformação social relevante. Para que o 

princípio biocêntrico possa ser tido em conta na Idade da Integração, é 

importante que chegue à sociedade por duas vias:  

 

1. A via do tipping point4 ou da massa crítica 

2. A via do reconhecimento de competências por parte da sociedade 

 

É, pois importante explorar estas duas abordagens. 
                                                
4 De acordo com a definição defendida por Gladwell (2000), onde existe um ponto de inflexão que 
marca o momento em que pequenas coisas fazem grande diferenças. Aconselha-se vivamente a sua 
leitura. 
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4.4 A via do tipping point5 ou da massa crítica 

 

A via do tipping point é a já conhecida pela comunidade Biodanza, que 

busca, pelo aumento da dimensão do movimento Biodanza ao nível de 

cada país,  alcançar um número de biodanzantes vinculados que  

estabeleça a Biodanza como um verdadeiro movimento social. Nesta 

abordagem, o autor inclui também a aceitação, por parte de instituições 

consagradas, do modelo Biodanza como idóneo, relevante e credível. 

Para tal, tem havido desenvolvimentos relevantes em Portugal, com a 

proposta de pós-graduações em Educação Biocêntrica no âmbito de 

instituições de ensino superior, direcionadas para futuros professores. 

Este desenvolvimento é particularmente importante, não só pelo 

reconhecimento e credibilidade confirmada pelas instituições envolvidas, 

mas também pelo efeito multiplicador que expor pedagogos ao modelo 

Biodanza terá no futuro. Diz a canção que “é na sala de aula que se forma 

um cidadão (...) na sala de aula que se muda uma nação”6. O papel do 

professor na formação das novas gerações e, por consequência, da nova 

sociedade, é fundamental. 

 

4.5 A via do reconhecimento de competências por parte 
da sociedade 

 

A via do reconhecimento de competências por parte da sociedade não foi 

até aqui, e ao melhor conhecimento do autor, explorada. De facto, o 

facilitador de Biodanza adquire, ao longo da sua formação e experiência, 

um conjunto de habilidades e competências úteis à sociedade fora do 

contexto estrito do modelo Biodanza.  

                                                
5 De acordo com a definição defendida por Gladwell (2000), onde existe um ponto de inflexão que 
marca o momento em que pequenas coisas fazem grande diferenças. Aconselha-se vivamente a sua 
leitura. 
6 Canção “Anjos da Guarda”, de Leci Brandão 



O FACILITADOR DE BIODANZA E A IDADE DA INTEGRAÇÃO 
________________________________________________________________ 

 

 33 

Para além dos aspetos já referidos anteriormente na secção 4.1, o 

facilitador de Biodanza adquire competências na área do marketing e 

divulgação, na área da organização, dinamização e coordenação de 

eventos, na área da liderança de grupos, na área da negociação e 

resolução de conflitos e na área da assistência social, no sentido estrito 

do termo.  

Todo o processo de constituição e consolidação do grupo de Biodanza é 

um percurso em que o facilitador júnior se confronta com a necessidade 

de adquirir ou fortalecer competências em áreas que frequentemente não 

contava.  

Exercer a atividade de facilitador de Biodanza está longe de ser 

simplesmente preparar uma aula e dá-la a um grupo de alunos, a dada 

hora e em dado lugar. Em primeiro lugar há que conseguir o grupo de 

alunos, o espaço, e a própria aula, o que não é fácil nem evidente. 

Subjacente a todo este processo, e previamente, tem o facilitador júnior 

de superar inseguranças e a crença de que não será capaz. Todo este 

processo é, seguramente, um “fazer-se ao mundo”, um abrir um novo 

capítulo na vida, em que muitos aspetos novos passam a ter um papel 

presente e importante. Desde a procura e negociação de um espaço, a 

divulgação e promoção do novo grupo, o receber os novos alunos, o 

saber respeitar regras de ética e boa convivência com novos colegas e 

uma nova profissão, sabendo também passar a ver os antigos 

companheiros dançantes de grupo, ou o antigo facilitador, como colegas.  

Conseguido o grupo, tem o novo facilitador a responsabilidade de saber 

cuidar dele, tal como um jardineiro cuida do seu jardim. Saber gerir 

expetativas, conflitos, dissonâncias, e todos os aspetos inerentes ao facto 

de estar, para todos os efeitos, a facilitar processos importantes e 

delicados do ponto de vista humano para um conjunto de pessoas. E 

cada uma delas traz para a aula e para o grupo a sua história e bagagem 

passada.  

Teve o autor a possibilidade de acompanhar e participar no lançamento 

de diversos grupos regulares de Biodanza, nas realidades distintas de 

Portugal e Israel. A sua observação e experiência levam-no a considerar 
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ser este um processo de crescimento acelerado, uma maturação para 

além dos aspetos específicos tratados de forma explícita no ciclo de 

formação. Neste ponto, é particularmente importante ter no supervisor um 

colega mais experiente, que acompanha, aconselha e apoia para além 

dos aspetos técnicos e objetivos do construir e dar uma aula de Biodanza, 

criar e utilizar material de divulgação, ou escolher um espaço e criar nele 

as condições certas para as suas aulas de Biodanza. Considera o autor 

que as competências desenvolvidas pelo facilitador vão para além da sala 

do grupo regular, ou de eventos de Biodanza. Têm grande aplicabilidade 

na ascensão da Idade da Integração.  
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5 AS SEIS COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS DO FACILITADOR 

DE BIODANZA PARA A IDADE DA INTEGRAÇÃO 

 
A Idade da Integração é o termo proposto pelo autor para uma era em 

que se dá a conjugação de aspetos, correntes e abordagens até então 

consideradas não relacionadas, ou mesmo antagónicas. Em termos 

económicos, considerou-se que, pelo menos desde a revolução industrial, 

o desenvolvimento económico e a preservação ambiental eram duas 

condições antagónicas que poderiam, na melhor das hipóteses, ser 

razoavelmente ajustadas. Da mesma forma, a integração da identidade 

humana, substituindo a dualidade dissociativa platónica (Platão, 2009) 

pela perspetiva integrada do Princípio Biocêntrico em que, mais do que 

ter um corpo, somos um corpo (Toro, 2002). O modelo proposto por Toro 

(2002) assenta na integração do que antes estava dissociado, sendo 

precursor da nova Idade da Integração. 

Tal como discutido nos capítulos anteriores, os facilitadores de Biodanza, 

pela sua formação e processo de maturação, pelo espaço e contexto em 

que se insere a sua atividade, são de facto a interface e os vetores da 

comunidade Biodanza na sociedade. Se aos facilitadores didatas cabe 

formar futuros facilitadores, aos facilitadores cabe levar a Biodanza à 

sociedade, através das suas atividades regulares. 

Com base na sua própria maturação, experiência, e numa reflexão 

comparativa com Martins (2010) e Fretes (2014), considera o autor 

existirem seis competências fundamentais para o facilitador de Biodanza 

exercer, em pleno, a sua atividade no contexto da Biodanza, e que são 

simultaneamente essenciais para a sua capacidade de ser um agente de 

transformação social para além do referido contexto, no âmbito da 

sociedade em geral.  

O conceito de competência é aqui entendido como um conjunto de 

caraterísticas desenvolvidas ou aprimoradas durante um processo de 

formação e maturação, e que podem ser postas ao serviço de 
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determinado fim, que permitem pôr em prática. Diferencia-se, por isso, do 

conceito de qualidade, que é aqui entendido como uma caraterística de 

um indivíduo, adquirida ou já trazida, mas que não resulta 

necessariamente em habilidades específicas para a ação no mundo. 

 

5.1.1 Empatia 

 
Esta é a qualidade do facilitador por excelência. Foi identificada por 
Rogers (1956) no contexto da terapia centrada no cliente, e é confirmada 
por Fretes (2014) no contexto do grupo regular de Biodanza. Empatia 
pelas partes é fundamental em processos de negociação ou sempre que 
se procure conciliar perspetivas ou partes até então vistas como 
antagónicas. Esta é uma competência desenvolvida pelo facilitador, tanto 
na fase escolar da sua formação como na sua interação com os seus 
alunos no grupo regular. É simultaneamente uma qualidade humana, 
natural ou adquirida, e um dos parâmetros de avaliação dos níveis de 
afetividade em Biodanza. No entanto, o autor considera que, no contexto 
da transformação social, estas são competências diferentes, sendo 
ambas necessárias. A competência aqui apresentada consubstancia-se 
no princípio “Tenta primeiro entender, só depois ser entendido”, de Covey 

(1989), e é fundamental para quem, querendo contribuir para transformar 

a sociedade, precisar de ir além de si mesmo. 
 

5.1.2 Afetividade 

 
Igualmente presente de forma transversal na obra de Rogers (entre 
outros Rogers, 1956; Rogers, 1961; Rogers, 1983 e Rogers, 1986) e 
confirmada por Fretes (2014) no contexto do grupo regular, esta 
qualidade está subjacente a todo o modelo teórico-operacional da 
Biodanza. Para além de ser uma das cinco linhas de vivência, a 
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afetividade permeia todo o modelo, sendo omnipresente na Biodanza. A 
necessidade da sua integração no modus operandis da sociedade é 
sentida diariamente, bastando para tal ver as notícias do dia em qualquer 
país do mundo na atualidade. É seguramente um dos grandes recursos a 
explorar na sociedade da Idade da Integração.  

 

5.1.3 Assertividade 

 
É uma competência de base para o facilitador de Biodanza. A 
assertividade materializa no grupo o conceito de limite, clareza e energia 
concretizadora, presente nas danças yang, de luta e fuga e de afirmação 
dos espaço e da identidade.  Esta competência dá segurança ao grupo, e 
afirma o facilitador como guardião e protetor de processos em que a 
exposição de fragilidades é, mais do que inevitável, desejada.  
Enquanto competência de um agente de transformação social, a 
assertividade transmite aos envolvidos segurança, contribuindo para a 
conquista de confiança necessária para que estes se deixem guiar pelo 
agente de transformação para e em terrenos que não lhes são familiares. 
 

5.1.4 Vitalidade 

 
A alegria, a ação e a autoregulação são qualidades fundamentais para 
quem quer ter ação no mundo, tendo e mantendo condição de energia e 
de concretização. A vitalidade é também um dos primeiros aspetos a ser 
percecionado e apreciado pelo aluno de Biodanza. A sociedade presente 
tem forte carência de alegria e vitalidade autorregulada, sendo então 
estas duas qualidades que exercem forte magnetismo sobre quem busca 
uma via de desenvolvimento humano e reabilitação existencial. 
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5.1.5 Comunicação 

 
A capacidade de comunicação, verbal e não verbal, do facilitador de 
Biodanza é essencial para a motivação, integração, coordenação e 
gestão do grupo de Biodanza. É também essencial para chegar à 
sociedade, para transmitir ideias, conceitos, mas também sensações, 
emoções e sentimentos. A comunicação é o, de mim, alcançar o outro, 
saber receber e ler o seu feedback, entrando num processo de relação. 
Toro afirma: “A identidade manifesta-se na presença do outro (...) é na 
relação com o outro que tenho notícias de mim” (Toro, 2002). 

 

5.1.6 Carisma 

 
Esta competência está relacionada com todas as anteriores, sendo um 
corolário das mesmas. É com o seu carisma que o facilitador cria e 
expande o seu espaço, a esfera de influência descrita por Covey (1989).  
É com ele que o facilitador motiva e até entusiasma os seus alunos, 
despertando-lhes a vontade de ficar, de vincular-se, de iniciar e manter 
processo. Muitos obstáculos e resistências irão revelar-se neste caminho 
comprido, tanto ao aluno como ao facilitador. O aluno precisa de sentir 
convicção, consistência, que pode confiar e aderir tanto ao sistema, 
como, acima de tudo, ao facilitador e ao grupo. 
Enquanto agente de transformação, é esta competência que fará com 
que os envolvidos sejam motivados a seguir o agente, a dar-lhe o 
benefício da dúvida e o seu entusiasmo. Um agente de transformação 
eficaz tem sempre de ser também um líder. Durante a fase de criação e 
expansão do seu grupo regular, o facilitador de Biodanza tem 
necessariamente de adquirir esta competência. De outra forma não irá 
conseguir o vínculo dos seus alunos ao grupo regular, ou consolidá-lo.  
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5.1.7 Coerência  

 

Esta caraterística é transversal e fundamental para a perceção de 

integridade por todos os envolvidos, incluindo o próprio. É basilar para a 

automotivação, para a construção de um caminho convincente, sólido e 

duradouro. A coerência resulta também em aceitação e respeito pelos 

envolvidos. Está subjacente à integração do pensar, sentir e agir 

professada pela Biodanza, e é fomentada e desenvolvida durante o 

processo do aluno de grupo regular de Biodanza. É desenvolvida durante 

o curso de formação do facilitador não tanto pela formação recebida, mas 

muito mais pelo processo de Biodanza associado ao ciclo de formação. 

Tendo em conta a definição de competências e qualidades proposta na 

secção 5 acima, não é aqui considerada uma competência, mas antes 

uma qualidade humana de base. 

 

5.2 Validação empírica 

 

Propostas que estão as seis qualidades essenciais, é necessário avaliá-

las à luz da realidade. Uma proposta é tanto mais sólida quanto mais 

consistente for a sua validação. De acordo com o âmbito deste estudo 

definido no capítulo I, não tem a monografia aqui apresentada o objetivo 

de estabelecer ou demonstrar relações causa-efeito. No entanto, 

considera-se relevante e necessário verificar o proposto neste capítulo 

com base em dados reais.  

 

5.2.1 Estratégia e método de validação 

 

A validação aqui apresentada seguirá uma abordagem qualitativa 

observacional, de base essencialmente casuística. Para tal, é definido 

como universo de estudo o conjunto dos grupos e facilitadores de 
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Biodanza que o autor conhece. A fim de focar a análise e aumentar a sua 

profundidade, foi escolhida uma amostra intencional, seguindo os 

seguintes critérios de escolha: 

 

1. Diversidade geográfica 

2. Profundidade do conhecimento do autor da realidade do grupo e do 

facilitador 

3. Duração da exposição do autor ao grupo e ao facilitador 

 

Foi assim definida uma amostra estratificada, composta por dois estratos, 

correspondendo o primeiro a grupos regulares em Israel e o segundo a 

grupos regulares em Portugal. Esta escolha vai ao encontro do critério 1, 

respeitando ainda os restantes dois. A experiência do autor e sua 

participação na comunidade Biodanza conta com 10 anos em Portugal e 

dois em Israel, tendo o autor criado um grupo regular em Israel e 

acompanhado a criação de diversos outros grupos naquele país. Em 

Portugal, o autor integrou dois grupos regulares por mais de um ano, 

tendo acompanhado a criação dos 15 a 20 primeiros grupos regulares 

neste país, em particular os grupos regulares criados na área 

metropolitana de Lisboa. 

Seguiu-se adicionalmente uma abordagem por benchmarking, sendo as 

avaliações feitas com base no desvio, positivo ou negativo, em relação à 

perceção do autor dos valores do benchmark. Considerou-se uma escala 

de variação centrada no zero e com amplitude de -5 a 5.  

Para benchmark foi escolhido o grupo de capoeira de que o autor fez 

parte durante cinco anos. Esta escolha deve-se ao facto de todas as 

competências essenciais propostas neste capítulo serem também 

relevantes e estarem igualmente presentes no grupo de capoeira e no seu 

dinamizador/mestre. Para além disso, é também um grupo com atividade 

semanal regular, com identidade e imagem própria e vivência dos seus 

membros integrantes muito próxima, onde há atividades comuns para 

além das realizadas no contexto da sala de aula, e onde o 

dinamizador/mestre tem, em termos de manutenção e dinamização do 

grupo, tarefas e desafios semelhantes aos do facilitador de Biodanza. 
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Descrição dos grupos da amostra 

 
A análise feita é eminentemente subjetiva, uma vez que se baseia na 

perceção do autor. Nesse sentido, preferiu o autor preservar o anonimato 

dos grupos analisados, sendo estes identificados simplesmente pelo 

estrato amostral a que pertencem (Israel ou Portugal), e por um número 

de série. Será também feita uma breve descrição do grupo, em que se 

procura apresentar informação relevante para a caraterização do grupo 

sem pôr em causa o anonimato. 

 

Grupo IL01 

Grupo com cerca de seis anos, com um número médio de 20 a 25 alunos 

 

Grupo IL02 

Grupo com cerca de cinco anos, com um número médio de 25 a 35 

alunos. Este grupo teve, na maior parte do tempo, dois facilitadores 

 

Grupo IL03 

Grupo com cerca de quatro anos, com um número médio de 20 a 25 

alunos 

 

Grupo IL04 

Grupo com cerca de dois anos, com um número médio de 15 a 20 alunos 

 

Grupo PT01  

Grupo com mais de seis anos, com um número médio de 35 a 45 alunos 

 

Grupo PT02  

Grupo com cerca de seis anos, com um número médio de 30 a 40 alunos 

 

Grupo PT03 

Grupo com cerca de seis anos, com um número médio de 20 a 30 alunos 
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Grupo PT04 

Grupo com cerca de seis anos, com um número médio de 25 a 35 alunos 

 

Apresentam-se no Quadro 1 abaixo os resultados obtidos. 
 

Quadro 1 – Avaliação da amostra pelos critérios propostos 

Grupo Empatia Afetividade Assertividade Vitalidade Comunicação  Carisma 

IL01 +2 +3 +1 +4 +2 -2 

IL02 +5 +5 +2 +4 +4 +3 

IL03 +3 +2 +5 +4 +4 +3 

IL04 +1 +2 +5 +3 +2 0 

PT01 +3 +3 +4 +5 +5 +1 

PT02 +4 +4 +5 +3 +4 +3 

PT03 +4 +4 +2 +2 +3 +2 

PT04 +4 +3 +1 +2 +2 +1 

 

5.2.2 Discussão 

 
Ressalva-se uma vez mais o caráter casuístico e subjetivo desta análise. 

No entanto, esta limitação permite a apresentação e análise de resultados 

dentro do âmbito dos objetivos deste estudo e da sua natureza que, 

repita-se, é a de uma monografia, e não a de um trabalho eminentemente 

científico. 

Da avaliação do Quadro 1 verifica-se que os grupos de Biodanza têm uma 

perceção dos critérios propostos superiores a muito superiores aos do 

grupo de benchmark, exceto no critério “carisma”. Verifica-se também que 

existe consistência entre os valores dos grupos do estrato Israel e os 

grupos do estrato Portugal. Verifica-se também que parece existir uma 

correlação entre a idade do grupo, a sua dimensão média e a sua 

classificação nos critérios propostos. Isto parece indicar que estes 

critérios condicionam, de facto, a dimensão do grupo. Não podem ser 

retiradas conclusões relativamente à longevidade do grupo, uma vez que, 

apesar de haver grupos com longevidades diferentes na amostra 

considerada, todos eles continuam a existir. Finalmente, parece também 
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existir uma correlação entre a classificação obtida nos critérios propostos 

e a longevidade do grupo. Isto parece indicar que o aumento da 

experiência do facilitador leva ao aumento das classificações obtidas na 

generalidade dos critérios propostos, sendo os mesmos, de facto, 

aperfeiçoados pela atividade continuada de facilitador de Biodanza. 
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6 CONCLUSÕES  

 
Este estudo teve como objetivo dar resposta à seguinte questão central de 

estudo: “Quais as competências essenciais de um facilitador de Biodanza 

com sucesso, e como podem essas competências ser aplicadas na 

materialização de uma sociedade centrada na pessoa, em linha com o 

princípio biocêntrico de Toro (2002)?”. Para tal, explorou a literatura 

relacionada tanto com o Princípio Biocêntrico como com diversas correntes 

que apontam para uma sociedade mais integrada e centrada na pessoa e na 

vida. Como resultado, o estudo propôs o conceito da Idade da Integração, e 

apresenta como resposta à questão central de estudo as seguintes 

competências essenciais: empatia, afetividade, assertividade, vitalidade, 

comunicação e carisma.  

Estas competências foram validadas de forma empírica e casuística, tendo 

demonstrado o seu potencial para afirmar o facilitador de Biodanza como 

agente de transformação social para a Idade da Integração. 

6.1 Limitações do estudo 

Apesar de seguir passos caraterísticos de uma abordagem científica, este 

estudo não o é de facto. As propostas feitas resultam dos pressupostos tidos 

e das observações realizadas, segundo o método de estudo escolhido e de 

forma replicável. O universo estudado é relevante e a amostra escolhida é 

válida. No entanto, a generalização dos resultados obtidos para o universos 

superiores ao estudado não está demonstrada e seria especulativa. 

As propostas feitas neste estudo, apesar de justificadas, não pretendem 

descrever de forma exaustiva ou exclusiva a realidade, nem definir relações 

determinísticas de causa-efeito. 

 

6.2 Futuros campos de pesquisa 

Este estudo apresenta propostas inéditas, validadas de forma empírica e 

subjetiva. Propõe-se, como futuros campos de estudo, a avaliação do grau de 
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cobertura que as propostas feitas têm da realidade, através de inquérito que 

siga o método da estatística descritiva, com base numa amostra, intencional 

ou não, de maiores dimensões, e que permita realizar testes de correlação e 

de hipóteses. As hipóteses fundamentais a testar seriam: 

H1- Os critérios “Empatia”, “Afetividade”, ”Assertividade”, “Vitalidade”, 

“Comunicação” e “Carisma” do facilitador estão diretamente relacionados 

com a dimensão e longevidade do grupo de Biodanza. 

 H2 - Os critérios “Empatia”, “Afetividade”, ”Assertividade”, “Vitalidade”, 

“Comunicação” e “Carisma” do facilitador estão diretamente relacionados 

com a extensão e profundidade da intervenção do facilitador de Biodanza na 

sociedade. 

Por fim, considera-se extremamente relevante dar continuidade ao tema 

deste estudo, aprofundando o conhecimento no potencial do facilitador de 

Biodanza enquanto agente de transformação da sociedade, dentro e fora do 

contexto Biodanza. 

 

 





REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
________________________________________________________________ 

 

 47 

  

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BRUNDTLAND, G. Our common future. Relatório. Nações Unidas, 1987 
 
CAMPBELL, M. The Mozart Effect: Tapping the Power of Music to Heal 
the Body, Strengthen the Mind, and Unlock the Creative Spirit. 
HarperCollinsPublishers, 2001 
 
CAVALCANTE, R. e outros – Educação Biocêntrica – Um Movimento de 
Construção Dialógica. Edições CDH, 1999 
 
COVEY, S. The Seven Habits of Highly Effective People. Free press, 1989 
 
COVEY, S. The 3rd Alternative. Simon&Schuster, 2011 
 
DAMÁSIO, A. The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the 
Making of Consciousness. H, 1999 
 
EBP. Escola de Biodanza de Portugal. Conteúdo Programático. 
http://www.escolabiodanzasrt.com/1/formacao_218539.html.s/d. Consultado 
em Novembro de 2014 
 
EBP. Escola de Biodanza de Portugal. Aspetos psicológicos de Biodanza. 
Curso de Formação Docente de Biodanza, s/d. 
 
ELIADE, M. Myth and Reality, Harper&Row, 1963 
 
ELIADE, M. The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. Harper 
Torchbooks, 1961 
 
FRETES, V. A Arte da Empatia. Monografia. Escola de Biodanza de 
Portugal, 2014 
 
FREUD, S. Civilization and Its Discontents. Penguin, 2002 
 
GLADWELL, M. The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big 
Difference. Little Brown. 2000 
 
MARCUSE, H. Eros and Civilization, 2ª edição. Routledge, 1987. 
 
MARTINS, C. Importância dos conteúdos teóricos esculpidos por Carl 
Rogers para o facilitador de Biodanza entranhado no sistema Rolando 
Toro. Monografia. Escola de Biodanza de Portugal, 2010 
 



O FACILITADOR DE BIODANZA ENQUANTO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL PARA A  IDADE DA INTEGRAÇÃO 

 48 

MONDAL, P. Essay on Social Change: Meaning, Characteristics and 
other details. YourArticleLibrary. 
http://www.yourarticlelibrary.com/sociology/essay-on-social-change-
meaning-characteristics-and-other-details/8590/.s/d. Consultado em 
Outubro de 2014 
 
NASH, J. Non-Cooperative Games. The Annals of Mathematics 54(2). 
1951 
 
NEUMANN, E. Origins and History of Consciousness. Routledge, 1999 
 
NICHOLS, S. Theorizing on the Role of the Individual within an 
Organization. Saybrook University,. 
http://www.saybrook.edu/rethinkingcomplexity/posts/03-01-12/theorizing-
role-individual-within-organization. 2014.Consultado em Outubro de 2014 
 
NYPE. New York Peace Institute. Our approach. http://nypeace.org/our-
approach/#Vision. s/d.Consultado em Outubro de 2014 
 
PINTO, F. Dançar a Vida na Escola. Monografia. Escola de Biodanza de 
Portugal. 2014 (material não publicado) 
 
PLATÃO. Pheado. Oxford’s World Classics. 2009 
 
ROGERS, C. Client-Centered Therapy. Houghton-Mifflin, 1956 
 
ROGERS, C. Freedom to learn for the 80’s. Constable & Robinson, 1983 
 
ROGERS, C. Grupos de Encontro. Moraes Editores, 1986 
 
ROGERS, C. On becoming a person.Constable & Robinson, Ltd. 1961 
 
SARPE, A. Os sete poderes de transformação em Biodanza. 
s/d.http://www.antoniosarpe.com/Portugues/port_art_7_pod.html. 
s/d.Consultado em Outubro 2014 
 
SOUZA, S. Cérebro triuno e Biodanza. Monografia. Escola de Biodanza 
Rolando Toro do Rio de Janeiro. s/d 
 
TORO, R. Apostilas do Curso de Formação. International Biocentric 
Foundation, 2000 
 
TORO, R. Aspetos psicológicos da Biodanza. International Biocentric 
Foundation, 2002 
 
TORO, R. El inconsciente vital y principio biocêntrico. Santiago do 
Chile, 2000 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
________________________________________________________________ 

 

 49 

 
 
 
 
TORO, R. Informativo Biodanza  no1, International Biocentric Foundation, 
2001. 

WWD. Werriam Webster Dictionary. Definition of monograph. 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/monograph. s/d. Consultado em 
Novembro de 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


