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!!
INTRODUÇÃO !!

“Então elevou-se uma árvore! Pura elevação! 
Orfeu está cantando! Uma grande árvore no ouvido! 
E tudo Silenciou! Mas mesmo no silêncio unânime, 

Nasceu novo princípio, gesto e transformação” 
Rainer Maria Rikke !

O Trabalho sobre “A Biodanza um caminho para a Vitalidade” exposto, está 

inserido no Curso de Formação para Facilitadores de Biodanza promovido pela 

Escola de Biodanza Sistema Rolando Toro de Portugal, Lisboa.  

!
Como Facilitador em Supervisão formei um grupo regular com aulas 

supervisionadas pela Escola de Biodanza, e este trabalho é o culminar de toda essa 

aprendizagem.  

!
A principal aspiração motivacional para entrar neste percurso, para além da 

minha satisfação pessoal, foi a minha consciência pelas mudanças profundas que 

estão a surgir na nossa sociedade e pela falta de soluções existentes. A Biodanza 

surge aqui com um forte potencial no processo de transformação pessoal dos 

praticantes e como fonte de Vitalidade. 

!
Para um melhor entendimento da intencionalidade deste projeto dou a 

conhecer aspetos teóricos sobre a Biodanza, nomeadamente históricos, conceitos 
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6. Conclusão 78
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estruturais, os poderes da Biodanza, falo da curva das aulas e discorro sobre os 

efeitos da Biodanza no Ser Humano. 

!
É meu objetivo evidenciar a Vitalidade na Biodanza; aqui abordo definições 

sobre Vitalidade, várias concepções sobre saúde correlacionando-as e culminando 

com os índices de vitalidade assim como, com a ação da Biodanza sobre a 

Vitalidade e a saúde.  

!
Seguem-se noções sobre o poder da música e do movimento de uma forma 

generalizada e especifica da Biodanza. 

Complementa-se este documento com o trabalho prático no grupo regular, 

sobre a Linha de Vivência da Vitalidade, onde caracterizo o grupo e destaco o 

trabalho desenvolvido. Integro neste escrito todas as planificações desta Linha de 

Vivência, assim como também o sentir dos alunos e a minha reflexão sobre este 

percurso. 

!
Em jeito de conclusão e envolvendo esta escrita e este estudo no grupo vou 

ao encontro do que  é proposto com a “radicalização da progressividade”. Como em 

tudo na vida, são precisas bases, ter “raízes” sólidas, mas flexíveis para melhor 

adaptação ao outro e ao todo. 
!!

APRESENTAÇÃO DO FACILITADOR 
!

“A vitalidade não se revela apenas na capacidade de persistir, mas também na de começar 
tudo de novo." 

Scott Fitzgerald 

!
O meu encontro com a Biodanza foi forte e decisivo no meu futuro.  

!
No ano de 2009, em julho, tive o meu primeiro contato com a Biodanza 

através do amigo e colega Pedro Reyes num Workshop na ilha da Madeira. Aí  

consciencializei-me da minha caminhada, questionei-me sobre os passos que ando 

a dar: estarão corretos? Satisfazem-me? Estou feliz? Não gosto da minha 

profissão.!...Percebi com maior clareza que o caminho que eu estava a fazer na vida 
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não estava coincidente com os meus princípios, com o meu coração.  

!
Com este turbilhão de pensamentos, emoções, dúvidas e certezas, 

simultâneas, tomei uma das mais valiosas decisões para a minha felicidade: no mês 

de Setembro do mesmo ano, já estava a frequentar o curso de Biodanza em Lisboa. 

!
Passo a passo, cada vez mais me sentia “grande”, grande de coração, de 

satisfação, de realização, de reencontro comigo mesmo, de felicidade. 

!
Assim como relata a música “Coração de um buscador“ do grupo Namaste: 

a minha caminhada de mudança fez-se no andar. Durante estes anos de formação 

não fiz grupo regular, pois na Ilha da Madeira não existia nenhum grupo. Foram 

muitas viagens para ir “ beber à fonte”, foram muitos passos de bebé para chegar à 

minha caminhada de gigante. 

!
O meu processo de facilitador iniciou sem que eu tivesse tido qualquer 

experiência no trabalho com grupos. No inicio foi penoso desconstruir os bloqueios 

que me aprisionavam o movimento, a voz, o discurso, a comunicação. Foi árdua a 

consciencialização das suas causas, a desconstrução destes fantasmas, mas 

através do meu trajeto, do meu dançar, das minhas vivências na Biodanza e do 

treino, consegui passar à palavra. Consigo agora fazer o meu discurso, fluir e 

transmitir o que me vai na alma. Voltei a poetizar, voltei a pintar, voltei a dar-me dar 

ao prazer de viver,  que estava bloqueado pela falta de realização pessoal.  

!
Fiz todas as supervisões e acompanhamento com o querido amigo e 

Professor Adjunto Nuno Pinto, antes de terminar o curso. Nesta altura dois dos meus 

alunos do grupo regular já pertenciam à escola de Biodanza.  

!
Esta caminhada só foi possível com o apoio da minha mulher, dos meus 

filhos e dos grandes amigos.  

!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!

!
APRESENTAÇÃO DO TEMA 
!
!

“Vital é a Vitalidade Vitalícia dessa Vida..."  
                                                                                                     Autor desconhecido 

                                   (http://pensador.uol.com.br/frase/Njg3ODYx/) !
Ao pensar no tema para a minha monografia senti o impulso de trabalhar a 

primeira linha de vivência, a Vitalidade, de abordá-la e senti-la de forma mais 

profunda. 

          

Vitalidade é a fonte de vida, para mim, vida essa, que sinto estar a se perder 

na nossa sociedade. Hoje estou com pessoas que de várias formas me mostram 

falta de vitalidade, falta de saúde, falta de ímpeto, de energia, de harmonia, de 

equilíbrio. Falam em excesso de stress, em vida sedentária, em falta de motivação, 

em isenção de objetivos, em medos, em dificuldade em aceitar mudança, em 

superar obstáculos, em aceitar desafios, etc. 

!
Por estas razões, senti o impulso para fazer mais, para fazer melhor, para 

aprofundar o meu conhecimento para contribuir, para melhorar o meu ‘”bocadinho de 

mundo”. 

!
Assim, estudar mais, especificamente a linha de Vitalidade na Biodanza 

pareceu-me ser uma luz para a minha preocupação, uma mão para me agarrar e 

agarrar  quem quiser embarcar nesta aventura que é a vida. 

!
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A base da vida é a Vitalidade. Como a própria definição de Vitalidade indica: 

é qualidade ou caráter vital. É um conjunto das propriedades e funções vitais. É 

força, vigor e energia.  

!
Esta linha de vivência foi crucial para operar mudanças no meu grupo 

regular, para um maior crescimento, para um fortalecimento da matriz grupal. 

!
!

1. BIODANZA 
!
1.     O que é a Biodanza 
!

“Definir Biodanza é muito difícil, é como tratar de definir o amor, a arte e a vida”. 
www.biodanzarj.com.br/centro_definicao.htm !!

A Biodanza é definida por Rolando Toro  como um sistema de integração 1

humana, de renovação orgânica, de reeducação afetiva e de reaprendizagem das 

funções originárias da vida. 

!
A Biodanza fundamenta-se num modelo teórico de base transdisciplinar 

que tem como referências, a biologia, a arte e as ciências humanas. 

!
Citando Rolando Toro: "Biodanza é a participação num novo modo de 

viver, a partir de intensas vivências pessoais induzidas pela dança" 
!
A Biodanza é a “ Dança da Vida”. Através de exercícios que fazem a 

integração entre o sentir, o pensar e o agir. É um convite a sair do mecanismo de 

movimentos e de estilo de vida e embarcar numa viagem de plenitude existencial.  

!
A Biodanza, “conjunção de arte, ciência e amor”  

 In Revista electrónica, Principio Biocentrico Pag 74 

  www.pensamentobiocentrico.com.br/content/edicoes/revista-11-05 !
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!
A sua metodologia consiste em induzir vivências integradoras tendo como  

recursos a música, o movimento, o canto, situações de encontro e comunicação em 

grupo. 

!
O movimento originado pela música e pela dança, quando se manifesta, 

promove sensações e sentimentos, plenos de sentido, possibilitando o surgimento 

de vivências integradoras. 

!
Os exercícios propostos têm como objetivo elevar o nível de saúde, 

promover o encontro humano e estimular a criatividade, não somente artística 

mas também existencial. 

!
A Biodanza favorece o desabrochar da identidade, a partir do encontro com 

o outro, favorecendo a criação de vínculos, construindo assim uma rede ecológica 

humana. 

!
A prática continuada é geradora de renovação orgânica. !!!
1.História da Biodanza 
!

O sistema Biodanza foi criado por Rolando Toro Araneda, que nasceu no 

Chile em 1924 e faleceu em 2010. Era poeta, professor, psiquiatra e antropólogo. 

Tanto no Chile como em Buenos Aires, para onde se mudou, o seu trabalho esteve 

voltado para as artes: pintura, poesia, fotografia, dança e teatro.  

!
Rolando Toro sempre foi um autodidata e estudioso do desenvolvimento 

humano e da sua expressão. Procurou vivenciar profundamente o trabalho científico, 

académico, artístico, bem como as experiências místicas não-religiosas, essenciais 

para a formação de todo o seu pensamento.  

!
As suas experiências com músicas e danças em hospitais psiquiátricos, 
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objetivavam a experimentação de diversas técnicas de desenvolvimento humano par 

uma "humanização da medicina". Essas técnicas envolviam psicoterapias de grupo, 

arte-terapia, psicodrama, etc. 

!
Nessas experimentações Rolando Toro observou que alguns pacientes, no 

início do trabalho, entravam em transe, surgindo modelos universais de expressão 

relacionados às diversas emoções. Essas observações levaram-no à conclusão de 

que, se a música é capaz de promover este estado, então ela exerce influência no 

psiquismo e portanto, ela seria capaz de promover bons resultados. 

!
Foi assim que Rolando Toro pode estruturar o seu trabalho, de modo a 

relacionar música, movimento e situações de contato e de continente afetivo 

formando uma unicidade. 

!
 Rolando, então, criou algumas danças e exercícios a partir de gestos 

naturais do ser humano, com finalidades precisas, a fim de estimular a vitalidade, a 

criatividade, o erotismo, a comunicação afetiva entre as pessoas e o sentimento de 

pertença ao universo, à totalidade. 

!
  Na década de 60, como membro docente do centro de estudos de 

Antropologia Médica da Escola de Medicina da Universidade do Chile e professor de 

Psicologia da Criatividade na Universidade Católica do Chile iniciou os seus 

trabalhos vivenciais acreditando na força da dança e da música no tratamento dos 

seus pacientes. Assim originou o primeiro esboço teórico da Biodanza, voltado para 

a humanização e valorização da vida, a partir de um movimento profundo a favor da 

vida. 

A partir do trabalho de pesquisa no Hospital Psiquiátrico de Santiago do 

Chile, com um grupo de pessoas que tinham perdido muitas das suas referências de 

vida e que estavam deprimidas, Rolando resolveu testar o seu método não 

convencional – a dança. A resposta foi surpreendente, muito mais rápida e efetiva do 

que qualquer outra linha terapêutica, especialmente para os enfermos que têm 

dificuldade de contato com o próximo, de comunicação e que precisam resgatar sua 

expressão criativa e genuína.  
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Em 1976 Rolando Toro, trouxe a Biodanza para o Brasil com o nome inicial 

de “Psicodança” e a partir de 1979, o nome oficial passou a ser “Biodanza”. No início 

da década de 90, após a criação da “International Biocentric Foundation” o sistema 

foi patenteado com o nome “Biodanza” e é conhecido em diversos países da 

América Latina e Europa. 

  O crescimento e aceitação da Biodanza pelo mundo comprovam a 

propriedade dos conceitos teóricos e a sua eficácia em promover mudanças, sempre 

em prol de uma vida mais digna. A Biodanza tornou-se numa abordagem de 

facilitação do desenvolvimento humano. 

!!
2. Conceitos estruturais da Biodanza !
A estrutura da Biodanza, âncora nas pesquisas científicas, que Rolando Toro 

desenvolveu sobre as respostas neurovegetativas dos seus pacientes que 

demonstraram que determinados exercícios promovem uma ação reguladora ao 

nível visceral, dinamizando ou o sistema simpático-adrenérgico ou o parassimpático-

colinérgico. Baseia-se também, na perspetiva de que os exercícios “…estimulavam 

emoções específicas que produzem efeitos altamente significativos sobre a 

perceção de si mesmo e do próprio estilo de comunicação afetiva com as outras 

pessoas". (Toro, 2002: 10).  

!
Com o desenvolvimento dos seus estudos, Rolando deu-se conta de que a 

estrutura da Biodanza poderia se fundamentar nas ciências que tratam da vida, e 

chegou à conclusão de que a essência do desenvolvimento humano não está tanto 

nos aspetos psicológicos, mas sim, nos biológicos. Incorporou também ao modelo 

teórico, um carácter poético, técnicas sutis, um modelo operatório, linhas de vivência 

(movimento ascendente espiralado) e conceitos teóricos da vivência e protovivência.  

!
Assim os fundamentos estruturais da Biodanza assentam numa abordagem 

calma, sem a produção de stress emocional, com comunicação leve, aberta e direta, 

trabalhando com grupos de pessoas e utilizando a música e o movimento para a 

expressividade do prazer (de vida, da sexualidade, criativa, afetiva e transcendente) 

das pessoas.   
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! !
!
2.1.Inconsciente Vital  
!
O Inconsciente Vital é o psiquismo das células e dos órgãos. As células e os 

órgãos têm memória, sistemas de defesa, afinidade, solidariedade entre elas e uma 

riquíssima forma de comunicação. É um verdadeiro funcionamento integrado, dá 

origem aos estados de humor. Este psiquismo não trabalha com ideias nem com 

imagens, só responde a estímulos externos, principalmente internos e com 

respostas instintivas, defesa imunitária e adaptação ao meio ambiente. 

!
 Considerando os conceitos já existentes, ou seja, o conceito de 

Inconsciente Pessoal de Freud e o de Inconsciente Coletivo de Jung, Rolando Toro 

Araneda, propôs o conceito de Inconsciente Vital. Segundo este conceito, os 

estados de humor estão relacionados com a condição de equilíbrio, vitalidade e 

saúde do organismo. 

!
!

2.2. O Princípio Biocêntrico  
!

                           “Vivemos porque dançamos. Vivemos enquanto dançamos” 
                Rudolf Nureyev !
O Princípio Biocêntrico inspira-se na intuição de um universo organizado em 

função da vida e consiste numa proposta de reformulação dos nossos valores 

culturais que toma como referencial o respeito pela vida. Tudo aquilo que existe, 

elementos, estrelas, plantas, animais, incluindo o ser humano, são os componentes 

de um Sistema Vivo maior. 

!
“Experiência suprema de contato com o real” (Toro, 2002, p. 52). 

  

As relações de transformação matéria-energia são estados diversos de 

integração da vida. O universo existe porque existe a vida e não o contrário. 

!
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 A abordagem epistemológica parte do ser vivo. A vida não é simplesmente a 

consequência de processos atómicos e químicos, mas o programa implicado que 

guia a construção do universo. 

  

  A evolução do universo é, na realidade, a evolução da vida. 

!
!

2.3.    A Vivência – Linhas de vivência 

!
 O indivíduo nasce com potencial genético, ou seja, uma série infinita de 

disposições genéticas que podem ou não,  desenvolver-se dependendo do meio que 

o rodeia. 

A vivência é uma experiência inevitável, que revela um conteúdo de 

sensações e de percepções, e que anula a distância entre aquilo que se sente e a 

observação do próprio sentir. Esta experiência implica uma forma de consciência 

que, segundo Merleau-Ponty , tem legitimidade científica (Toro, 2002, p. 32). 2

A expressão desse potencial genético dá-se através de cinco canais 

expressivos que denominamos de linhas de vivência: vitalidade, sexualidade, 

criatividade, afetividade e transcendência. 

O que determina o desenvolvimento das linhas de vivência são os eco 

fatores que encontramos durante a nossa vida, isto é, os elementos do nosso meio 

ambiente. Eles incluem fatores naturais como o meio geográfico, fatores sociais 

como as condições socioeconómicas e políticas e principalmente, fatores humanos, 

ou seja, as pessoas com as quais nos encontramos. Os ecofatores humanos 

assumem um papel central por sermos seres relacionais, seres de cultura e nos 

definirmos na relação com o outro. É através dos encontros que temos, que vamos 

nos construindo e é através desses encontros que podemos nos nutrir e ampliar 

nossas fronteiras. 

As experiências mais remotas que vivenciamos vão gerando convicções que 

são carregadas para o resto da vida e permearão as nossas vivências posteriores. É 
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no contato com os pais e com a sociedade que o bebé vai conhecendo o mundo. 

Daí podem surgir crenças, verdades (criadas por outros) que podem bloquear o 

movimento do indivíduo no mundo. 

São justamente os primeiros contatos, ou protovivências, que mais marcam 

a história individual. As protovivências são as vivências que envolvem os primeiros 

seis meses de vida, onde o bebé começa a experimentar o mundo pela primeira vez. 

Os pais (ou substitutos) e sua atitude perante essas primeiras experiências 

influenciam aspetos, como a capacidade de vínculo desta pessoa, a capacidade de 

expressão, a sua auto estima, segurança, capacidade de desfrutar, enfim, influencia 

o desenvolvimento das suas linhas de vivência. 

O potencial genético está em constante movimento. A aprendizagem não 

cessa na infância, estende-se por toda a vida. Todo o ser humano tem um 

movimento para o crescimento - determinado como tendência à auto atualização 

(Rogers), auto poeisis (Maturana) e repetidamente referido por diversos autores 

(Steiner, Eric Berne, entre outros). Essa continuidade da expansão existencial 

também depende dos ecofatores, especialmente dos ecofatores humanos positivos, 

para que possa se expandir e desenvolver em todo seu esplendor. 

A Biodanza através da vivência oferece à pessoa a oportunidade para 

modificar crenças, poder desenvolver plenamente seus potenciais e expressar sua 

identidade no mundo. 

Através de exercícios específicos, de músicas deflagradoras e da interação 

grupal, a Biodanza cria um ambiente protegido, de afeto e facilita um estado de 

abertura sensível. 

!
2.3.1.     Vitalidade 

A vitalidade caracteriza-se em termos gerais por um bom nível de saúde e 

harmonia orgânica. Do ponto de vista existencial, vitalidade é possuir fortes 

motivações para viver e possuir energia disponível para a ação (ímpeto vital). 

Sentimentos de alegria interior, entusiasmo, plenitude existencial são 
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características de uma pessoa vital. A vitalidade está vinculada ao humor endógeno 

(estados de ânimo, eufórico ou depressivo). A integração das cinco linhas de vivência 

reforça a vitalidade devido à elevação global das motivações para viver. 

O amor à natureza, os jogos e o vínculo com os próprios instintos são 

características do “homem ecológico”; homem integrado a si mesmo, às pessoas e 

ao universo. A qualidade de vida não provém do êxito social ou econômico, mas sim 

dos vínculos profundos de conexão com a vida. 

!
2.3.2.     Sexualidade 

No seu sentido mais amplo, a sexualidade é o conjunto de características 

particulares que distinguem física e emocionalmente o macho da fêmea, tanto nos 

animais como nos vegetais. Isto significa que na sexualidade participam 

componentes genéticos diferentes (exceto nas flores hermafroditas). 

A sexualidade possui um papel determinante na reprodução das espécies e 

na continuidade da vida. A diferenciação sexual permite o processo de fecundação. 

No ser humano a sexualidade esta associada ao prazer, possivelmente 

como um recurso da natureza para assegurar a continuidade da espécie. 

Sexualidade e vida estão indissoluvelmente unidas. O desejo sexual 

constitui uma forte motivação para viver. 

A sexualidade humana adquire expressões emocionais, afetivas e de 

refinamento de grande importância. 

A sexualidade é um modo de ser e de crescer. 

A diminuição do desejo e das motivações sexuais nos nossos tempos pode 

ser considerada uma catástrofe antropológica. 

A sensualidade é a sensibilidade global aos estímulos de prazer e não só do 

estímulo genital. Sensualidade é sentir prazer pelos alimentos, pelo banho, pela 

brisa a e pela chuva, pelas cariciais e pelos beijos. 
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A pessoa sensual tem uma grande receptividade ao contato corporal. 

!!
2.3.3.      Criatividade 

!
Criatividade é uma atividade que forma parte integrante da transformação 

cósmica. Um caminho do Caos à ordem. 

O ser humano manifesta-se como impulso de inovação frente à realidade. A 

atividade criativa organiza uma linguagem única a partir da vivência. 

A obra de criação é sempre o expressivo resultado do ato de viver. 

A criação é uma função de auto transcendência, uma extensão do processo 

de vida. 

A forma mais elevada de expressão da criatividade é a criatividade 

existencial que se traduz nos atos do quotidiano. 

!
2.3.4. Afetividade 

Afetividade é um estado de afinidade profunda para com os seres, capaz de 

originar sentimentos de amor, amizade, altruísmo, maternidade, paternidade, 

companheirismo. No entanto, sentimentos opostos como a ira, os ciúmes, a 

insegurança, a inveja, podem considerar-se componentes do complexo fenómeno da 

afetividade. 

Através da afetividade, nos identificamos com outras pessoas e somos 

capazes de compreendê-las, amá-las e protegê-las, mas também de recusá-las e 

agredi-las. 

Segundo Ortega e Gasset, a afetividade abarca qualquer das paixões do 

ânimo, em especial o amor, o carinho e o ódio. 

A afetividade pode ter a dimensão do “amor diferenciado”, dirigido a uma só 

pessoa, e a do “amor indiferenciado”, dirigido à humanidade. 
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De modo diferente das vivências (que são estados passageiros “aqui e 

agora”), a afetividade é complexa, com duração no tempo (recordações), 

participação da consciência e representação simbólica. 

A linha de Afetividade, tem na Biodanza, a sua expressão privilegiada no 

amor. As formas patológicas da afetividade expressam-se na destrutividade, na 

discriminação social, no racismo, na injustiça e nos impulsos autodestrutivos. 

A afetividade é a expressão da identidade. Esta afirmação é a base teórica 

da nossa concepção da afetividade. As pessoas que têm uma identidade débil são 

incapazes de amar; têm medo da diversidade, os seus vínculos com as outras 

pessoas são defensivos. 

A afetividade é um estado evolutivo superior que não está necessariamente 

unido à sensibilidade e à inteligência. O sentimento de amor à humanidade, 

expresso em ações, está unido ao processo evolutivo da espécie. Pessoas 

inteligentes e sensíveis, mas sem capacidade de amor são capazes de níveis 

inconcebíveis de violência. 

A afetividade encontra a sua forma privilegiada de expressão no amor 

manifestada através dos sentimentos de empatia, solidariedade e comunhão com a 

espécie. 

!
1.2.3.5.      Transcendência 

Em Biodanza o conceito de transcendência, consiste na função natural do 

ser humano de vinculação essencial com todo o existente: seres humanos, animais, 

vegetais, minerais; em síntese, com a totalidade cósmica. 

Transcender é superar um limite. 

Em Biodanza, o conceito de transcendência refere-se a superar a força do 

Ego e ir para além da auto percepção, para identificar-se com a unidade da natureza 

e com a essência das pessoas. 
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Quem não pode abandonar a consciência de si mesmo, não tem a 

possibilidade de ingressar na experiência transcendente. 

!!
4.   Os 7 poderes da Biodanza 

!
4.1.    Poder da Música !!

“Boa música produz vida, música ruim produz morte.”  

David Tame !!
A música é o instrumento de mediação entre a emoção e o movimento 

corporal. A música é uma linguagem universal acessível a crianças e adultos de 

qualquer época e região. A sua influência vai diretamente à emoção, sem passar 

pelos filtros analíticos do pensamento. A identidade é permeável à música e por isso 

pode expressar-se através dela. A música estimula a dança expressiva, a 

comunicação afetiva e a vivência de si mesmo 

! !
4.2.    Poder da Dança integradora ! !

“Movimentar o corpo desde a interioridade pode chegar a ser uma fonte indescritível  
de prazer e saúde”.  

             Rolando Toro 

!
Não é utopia querer mudar o mundo dançando. A dança no seu sentido 

original, surge das profundezas do ser humano: é movimento de vida, de intimidade, 

é impulso de união à espécie. Quando falamos de movimento, da dança em 

Biodanza, não falamos de gestos ou deslocamentos mecânicos destituídos de 

significado; tocados pela música que nos comove e nos move, fazemos e criamos 

movimentos sustentados pelo nosso mundo emocional. Quando dançamos, nos 

ajustamos totalmente, corpo, mente, espírito e coração, procurando a unidade, a 

integração. 

!
Muitas pessoas apresentam uma dissociação entre seu movimento corporal 

e o que sentem. Esses movimentos são controlados pelo córtex cerebral e por isso, 
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existem pessoas que insistem em falar algo diferente do que fala o seu corpo. 

Quando uma pessoa sente uma coisa, pensa outra e realiza uma outra coisa, está 

dissociada, está dividida em três. 

!
O movimento verdadeiro nasce do nosso peito, do nosso centro afetivo e 

qualquer movimento que não venha do que sentimos é dissociativo. Na Biodanza 

existem exercícios e danças cuja finalidade é ativar os movimentos humanos em 

forma harmónica e integradora. É trabalhada a integração sensório-motora, afetivo 

motora, a sensibilidade cinestésica e outros conjuntos de exercícios que estimulam 

as cinco linhas vivências. 

!
Todas as danças são eco fatores (fatores naturais) de grande poder de 

deflagração vivencial, se potencializam reciprocamente e o seu efeito é a 

homeostase das funções orgânicas, a regulação do sistema límbico hipotalâmico e a 

elevação da qualidade de vida no sentido de plenitude e gozo de viver. 

!
Para Nietzche “…nós não devemos acreditar em pensamentos que os 

músculos não saúdem também”. Metamorfoses do “eu” são fenómenos musicais. 

São ritmos. Para ele, o homem é uma “criatura inventora de ritmos”. Só entendemos 

as coisas quando as traduzimos em formas e ritmos. 

!
Encontrar o ritmo pessoal nas várias situações de vida; é isso que os 

românticos chamam de “a arte das artes de viver”. 

!
“Que aconteceria se, em vez de apenas construirmos nossa vida, tivéssemos a loucura ou a 

sabedoria de dançála”.  
Roger Garaudy. 

!
!
!
!

4.3.       Poder da Vivência !!
“As grandes decisões da vida humana estão, geralmente, mais relacionadas com os instintos  

e outros misteriosos fatores inconscientes do que com a vontade consciente e a 
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 sensatez bem intencionada”. 
 C.G.Jung !

 A metodologia da Biodanza orienta para a deflagração de vivências 

integradoras, capazes de superar as dissociações que induz a nossa cultura. A 

vivência tem um poder de integração em si mesma e não necessita elaboração 

consciente, é um modo de cognição ao nível inconsciente. 

!
  A vivência é diferente da emoção. A emoção é uma resposta a estímulos 

externos e desaparece quando estes cessam. A vivência é uma experiência que 

abarca a existência completa, possui efeitos profundos e duradouros, onde participa 

o organismo como totalidade e induz o sentimento de estar vivo, transcendendo o 

ego.   É uma experiência no aqui e agora. 

!
Muitos não sentem o corpo como se vivessem numa eterna anestesia 

corporal. O cérebro precisa de estímulos, o corpo precisa de estímulos e a Biodanza 

é um grande laboratório de estímulos vitais.  

! !
4.4.    Poder da Carícia !

                           ”Eu sei que tocar foi, ainda é e sempre será a verdadeira revolução.” 
 Nikki Giovanni 

!
Biodanza é a poética do encontro humano. A conexão com as pessoas é 

essencial em todo o ato de reabilitação ou de cura, não existe crescimento solitário, 

o ser humano é um ser relacional. Somos seres em relação, existir é em si, um 

modo de relacionarse. E, relação é reciprocidade. O contato com outras pessoas é o 

que permite o crescimento. O contato mecânico não é curativo. O contato deve 

alcançar a categoria de carícia, dentro de um contexto afetivo, num processo 

progressivo de empatia. A pessoa aprende a amar não com instruções, mas sendo 

amada. 

 A carícia é uma conexão movida por uma força afetiva sincera. 

!
 Prescott, crê que a privação do toque, do contato e dos movimentos 

corporais, é a causa básica de numerosos distúrbios emocionais que incluem 

comportamentos depressivos, mas também autistas, hiperatividade, perversões 
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sexuais, abuso de drogas, violência e agressões. Somos incapazes de viver sem 

contato físico, sem ele adquirimos uma espécie de escorbuto emocional, embora o 

chamemos por nomes diversos: depressão, distress, ansiedade, agressividade, crise 

de meia idade… e o tratemos com drogas que não funcionam. 

!
 Na Biodanza, a verdadeira revolução é que todos tenham acesso às 

carícias: os bebés, as crianças, os adultos e os idosos. A nossa civilização produziu 

uma raça de intocáveis. Pessoas solitárias e temerosas de contato e intimidade. 

Urge mudar este panorama! 
!!

4.5.          Poder do Transe !!
 “Quando nos abandonamos e soltamos a mente, entramos no corpo; quando abandonamos 

nosso corpo entramos no coração; e quando nos deixamos levar pelo coração,  
amamos, e quando amamos entramos no reino da alma.” 

          Sergio Rivera 

!
 A palavra transe deriva do latim transire e significa transitar, transportar-se, 

passar de um estado a outro. O transe é um estado alterado de consciência, que 

implica na diminuição do ego e regressão ao primordial, ao original, em certos 

modos a etapas perinatais. 

!
 Entrar em transe significa acionar um mecanismo psicofisiológico por meio 

do qual a pessoa entra num estado de extrema receptividade e se abandona às 

forças internas e externas, com perda parcial ou total da consciência de si. O transe 

na Biodanza induz à regressão, à reparentalização e à renovação celular. 

!
 No estado de regressão reeditam-se as condições do início do 

desenvolvimento humano. O metabolismo está mais intenso e as percepções mais 

despertas. Por esta razão falamos em renovação biológica, em rejuvenescimento. 

Muitos adultos levam dentro de si uma criança ferida, uma criança abandonada, sem 

amor. A reparentalização, que significa, nascer de novo, dentro de um contexto de 

amor e cuidado, permite a cura dessa criança ferida em cerimónias de transe e 

renascimento. 

!  24



A Biodanza um caminho para a Vitalidade

 Existem vários tipos de transe. Em Biodanza trabalhamos os transes 

integradores, que têm efeitos reparadores, o transe que leva ao êxtase, ao sonho, 

ao efeito de profunda harmonia; a percepção corporal, é difusa e a prepotência 

egóica desaparece. 

 Ao sair do estado de transe observa-se, frequentemente, um aumento da 

percepção e um estado de expansão de consciência. 

! !
4.6.     Poder da Expansão do consciente !

“Sem cérebro não há consciência, mas, talvez sem corpo também não”. 
             Antônio Damásio 

!
 A expansão de consciência é um estado de percepção ampliada que se 

caracteriza por restabelecer o vínculo primordial com o universo. O seu efeito 

subjetivo é um sentimento intenso de unidade ontocosmológica e uma alegria 

transcendente. 

!
 Na Biodanza induzimos estados de expansão da consciência, mediante 

músicas, danças e cerimônias de encontro. Ativamos os mecanismos dos 

neurotransmissores que existem normalmente no organismo e que cumprem os 

mesmos efeitos das drogas enteógenas. Albert Hofmann, químico suíço, criador do 

LSD25, criou o conceito de Experiência Enteógena, como “o despertar do divino no 

homem”. Ele propôs uma nova forma de educação da percepção e da capacidade 

de empatia mediante a experiência enteógena, num contexto de intimidade com a 

vida. Depois de viver uma experiência suprema, se descobre um novo sentido de 

vida, uma elevação do vínculo consigo, com o outro e com a natureza. 

!
 Ter acesso a essa experiência, requer uma preparação prévia e um nível 

elevado de integração e maturidade. Na Biodanza podemos desfrutar de vivências 

que liberam as nossas drogas endógenas, isto é, drogas naturais produzidas pelo 

nosso organismo, nos levando a estados alterados de percepção. 

!
Segundo Aldous Huxley, a percepção da realidade está normalmente 

diminuída pela forte inibição cortical. Quer dizer, que a pessoa pensa, em lugar de 

perceber, as formas, as cores, os aromas, os sabores. 
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!!
4.7.          Poder do Grupo !

“O grupo de Biodanza é um biogerador, um centro gerador de vida”.                                                                          

Rolando Toro !
O grupo é essencial no processo de mudança, porque induz a novas formas 

de comunicação e vínculo afetivo. O grupo é uma matriz de renascimento na qual 

cada participante encontra continente afetivo e permissão para mudança. Durante 

um século de psicoterapia, tem-se concentrado o interesse no indivíduo como ser 

isolado. Hoje sabemos que não existe a possibilidade de uma evolução solitária. A 

presença do semelhante modifica o funcionamento das pessoas a todos os níveis 

orgânicos e existenciais.  

!!
1.3.   A curva da Aula de Biodanza !!

  Todas as planificações das aulas de Biodanza são estruturadas com base 

num gráfico curvo. Iniciam com uma curva ascendente onde são dados exercícios 

adrenérgicos, que promovem a alegria e que levavam a pessoa a uma consciência 

maior do corpo. Nesta parte inicial da aula trabalhamos o sistema nervoso simpático, 

onde se dá o aumento dos batimentos cardíacos, a pressão arterial sobe, a 

respiração fica mais acelerada; Dependendo da aula, esta curva atinge um 

determinado máximo de ativação, para depois começar a descer. É neste ponto 

descendente que surgem as vivências colinérgicas, que são regressivas. Nesse 

momento o sistema nervoso parassimpático entra em ação, regularizando as 

funções do organismo. 

  Com o objetivo de trazer harmonia, equilíbrio e mais leveza para o corpo e 

para a mente, damos ênfase aos exercícios segmentares e de fluidez. Estes 

exercícios, têm a finalidade de trazer a pessoa para vivenciar o aqui e agora, e para 

desacelerar o córtex cerebral, que é racional e que julga, analisa e critica, o que gera 

a ansiedade.  

!
  Os exercícios de fluidez e segmentares são uma das bases mais 

importantes utilizadas pela Biodanza para chegarmos a mudanças na nossa vida, 

pois, quando estamos mais flexíveis, temos melhores condições de olhar para a vida 
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com outros olhos, de ver as dificuldades por outros ângulos, visualizar novos 

caminhos. 

!
  Durante as aulas da linha de Vivência da Vitalidade constatei que quando 

usava músicas com mais “carga”, além dos alunos ficarem mais eufóricos, o 

sentimento de alegria e bem-estar surgia com mais ênfase, e que na segunda parte 

da aula, estavam muito mais calmos e profundos, ou seja, o grau de sensibilidade, 

harmonia e entrega era maior. Leva-me a considerar que quanto maior é a ativação 

na primeira parte da aula (simpático) maior é a entrega aos exercícios propostos na 

segunda parte da aula (parassimpático). As partilhas dos alunos confirmam esta 

ação na curva de aula. 

!!
1.4.        Efeitos da Biodanza no ser Humano !!

  A vivência de Biodanza permite-nos viver de acordo com nossa verdade 

interior, nela nós somos nós mesmos. 

!
  “O sistema nervoso autónomo é constituído por dois subsistemas: simpático 

e parassimpático. Estes sistemas enervam simultaneamente cada um dos órgãos 

sobre os quais atuam, através dos seus respetivos neurotransmissores 

(noradrenalina e acetilcolina), numa ação complementar e equilibrada.” (Rolando 

Toro) 

!
   Biodanza, é um processo que ativa a memória cerebral com vista ao alcance 

do equilíbrio interno das nossas células. O corpo não recebe mensagens duplas, 

pelo que, ao nos permitirmos fazer movimentos, de tocar e ser tocado, quando o 

nosso corpo se torna música ou quando somos aceites por nós mesmos e pelo 

outro, estamos possibilitando o resgate do equilíbrio entre o córtex, que pensa e o 

corpo que percebe e sente. As vivências favorecem a ativação da memória das 

células, dos órgãos e tecidos, que sabem o que fazer para manter o dinâmico 

equilíbrio da pulsação da vida em cada um de nós. As estruturas do sistema nervoso 

permitem ao ser humano analisar cada sensação, armazenando-as na memória e 

fazendo uso delas sempre que necessário. Assim é ampliada a percepção de tudo o 

que está à sua volta.  
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!
  Muitas vezes o ser humano está sob influências externas e internas que 

fogem do seu controle e que não estão de acordo com seu desejo. As vivências 

contribuem para baixar a vigilância que exercemos sobre os nossos gestos e sobre 

os nossos atos, e é nesse ponto, que conseguimos nos tornar mais íntegros e 

autênticos. As informações enviadas ao cérebro pelo sistema nervoso, podem tanto 

promover, respostas motoras imediatas, quanto armazená-las na memória do 

encéfalo, para serem utilizadas noutro momento. Uma informação poderá ficar 

armazenada por um tempo indefinido, até ao momento em que ela encontra um 

estímulo próprio para se manifestar. Fatos supostamente esquecidos podem vir à 

tona como respostas tanto motoras quanto emocionais. Uma das características da 

Biodanza, é a ligação com o sistema nervoso, através da mobilização da rede de 

nervos simpáticos e parassimpáticos, que têm a função de auxiliar nas tarefas 

nervosas que atuam sobre as glândulas. Ambos os sistemas simpático e 

parassimpático são estimulados pelo hipotálamo e pelo tronco cerebral. Os impulsos 

nervosos são enviados deforma contínua para os dois sistemas do corpo. Assim os 

nervos simpáticos preparam o corpo para a ação, enquanto os parassimpáticos 

preparam para a aquietação. 

!
A função da Biodanza é justamente ativar no Sistema Nervoso 

Parassimpático, regulando e normalizando o organismo. O funcionamento normal de 

cada órgão, é o resultado da ação equilibrada dos dois sectores do Sistema 

Nervoso. 

  Os exercícios da Biodanza que reforçam a consciência da identidade ativam 

o sistema simpático. Os exercícios que induzem regressão ou transe ativam o 

parassimpático. 

!
A frequência num grupo regular, contribui para estabilizar o equilíbrio, 

neurovegetativo. A música de ritmo euforizante, tem ação estimulante sobre o 

sistema simpático. São algumas destas reações de emergência: o aumento do ritmo 

cardíaco, o aumento da coagulação do sangue, o deslocamento do sangue nos 

músculos que têm que entrar em ação, a elevação da pressão arterial, a mobilização 

do glicogénio do fígado e a bronquiodilatação para permitir uma maior ventilação. 

!
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AÇÃO DO SISTEMA NERVOSO AUTONOMO 

Livro de W. Reich, A Função do Orgasmo, Esquema de Wilhen Reich !
2. VITALIDADE NA BIODANZA 
!

1. Saúde 
!
1.1. Definição de Saúde  
!

Órgão Ação Simpática Ação Parassimpática

Musculatura da Íris Inibição de esfíncter pupilar: 
“Dilatação das pupilas”. 

Est imulação do esf ínc ter 
p u p i l a r : “ C o n t r a ç ã o d a s 
pupilas”.

Glândulas Lacrimais Inibição das glândulas 
lacrimais: “Olhos secos”.

Estimulação das glândulas 
lacrimais: “Olhos brilhantes”.

Glândulas Salivares I n i b i ç ã o d a s g l â n d u l a s 
salivares: ”Boca seca”.

Estimulação das glândulas 
salivares: “Boca húmida”.

Glândulas Sudoríparas Estimulação das glândulas 
sudoríparas: “Suor frio”.

I n i b i ç ã o d a s g l â n d u l a s 
sudoríparas: “Pele seca”.

Artérias Contração arterial: “Suor frio”; 
palidez 

Dilatação arterial: 
“Avermelhamento da pele, 
turgidez aumentada”, sem 
transpiração.

Musculatura Bronquial Inibição da musculatura 
contraída: “Relaxamento 
bronquial”.

Estimulação da musculatura 
contraída “Espasmo bronquial”

Coração Es t imu la ação ca rd íaca : 
“Palpitação, taquicardia”

D e p r i m e a ç ã o c a r d í a c a : 
“Coração calmo, pulso lento”.

Sistema Gastrintestinal: Fígado, 
Pâncreas, Rins, todas as 
Glândulas Digestivas.

Inibe a peristaltismo. Reduz a 
s e c r e ç ã o d a s g l â n d u l a s 
digestivas.

Estimula a peristaltismo e a 
s e c r e ç ã o d a s g l â n d u l a s 
digestivas.

Supra-renais E s t i m u l a a s e c r e ç ã o d e 
adrenalina.

Inibe a secreção de adrenalina.

Bexiga Inibe musculatura que abre a 
bexiga, estimula a esfíncter: 
“Inibe a micção”.

Estimula musculatura que abre 
a bexiga, inibe o esfíncter: 
“Estimula a micção.”

Órgãos Sexuais Femininos Estimula a musculatura lisa, 
reduz a secreção de todas as 
glândulas, diminui a provisão 
de sangue: “Diminui sensação 
sexual”.

Relaxa a musculatura lisa, 
estimula a secreção de todas 
as g lândulas, aumenta a 
provisão de sangue: “Aumenta 
a sensação sexual”.

Órgão Sexual Masculinos Estimula a musculatura lisa do 
escroto, reduz a secreção 
glandular, diminui a provisão de 
s a n g u e : “ P ê n i s f l á c i d o . 
Sensação sexual diminuída”.

Relaxa a musculatura lisa do 
escroto, estimula a secreção 
glandular, aumenta a provisão 
de sangue: “Ereção. Sensação 
sexual aumentada”.
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A Organização  Mundial de Saúde (OMS) define a saúde como "…um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de 

doenças". 

Saúde não é simplesmente a ausência de doença, não é também 

simplesmente dizer que estamos saudáveis, pelo fato da nossa temperatura ou a 

nossa tensão arterial, estarem normais. Para muitos médicos, porém, a melhor 

definição é relativa, pois está interrelacionada com o tipo de vida de cada um (por 

ex. profissão). Assim, ser saudável, não quer dizer que, tenhamos de estar em 

conformidade com determinados padrões absolutos, mas sim, que tenhamos a 

capacidade de satisfazer as exigências do nosso particular tipo de vida. 

!
"A vitalidade trabalha a auto-regulação, as questões de saúde e corpo" 

(Teresa Lima, Diretora, da Escola Rolando Toro de São Paulo) 

!
A saúde passou então, a ser mais um valor da comunidade do que do 

indivíduo. É um direito fundamental da pessoa humana, que deve ser assegurado 

sem distinção  da raça, da religião, ideologia política ou condição sócio-económica 

(Almeida Gouveia). A saúde não é um bem individual, uma vez que nenhum 

indivíduo se sentirá bem, quando, em seu redor, sofrem muitos e a comunidade 

reflita, no seu funcionamento, o sofrimento de muitos. A saúde é, portanto, um valor 

coletivo, um bem de todos, devendo cada um gozá-la individualmente, sem prejuízo 

de outrem e solidariamente com todos. 

!
!

!
2. Saúde Física 

!
De acordo com a OMS, a saúde física consiste no bom funcionamento do 

organismo e nas suas funções vitais. A maioria dos internamentos acontecem por 

descuidado com a saúde física e com o mau uso do corpo. Para se ter uma boa 

saúde física, devemos nos exercitar,  alimentar-nos bem e cuidar do nosso corpo. 

!
3. Saúde Mental 
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!
A saúde mental é de extrema importância para se ter uma saúde física em 

perfeito funcionamento. Com uma boa saúde mental nós nos sentimos bem 

connosco mesmos e com as outras pessoas. Estamos sempre aptos para lidar com 

as mudanças e desafios do dia-a-dia. Para conservar uma boa saúde mental 

devemos ler bons livros, nos aprimorarmos intelectualmente, socializar, fazer 

passeios e principalmente ter uma visão positiva da vida.  

!
4. Saúde Emocional 
!

Ser saudável emocionalmente refere-se às características psicológicas e de 

comportamento positivas, pois não se restringe a ausência de problemas de saúde 

mental, como ansiedade ou depressão. Para conservar uma boa saúde emocional 

devemos expressar os nossos sentimentos e libertar as nossas emoções. 

!
!
2.       Vitalidade 
!

2.2.1.     Definição de vitalidade 
  

Segundo o dicionário on-line Wikcionário, Vitalidade corresponde ao vigor/

força física e mental, à energia 

!
Para a Biodanza, a  Vitalidade carateriza-se, em termos gerais, por um bom 

nível de saúde e harmonia orgânica.( Apostilha da Vitalidade, Escola de Biodanza de 

Lisboa ) 

!
  Do ponto de vista existencial, Vitalidade é possuir fortes motivações para 

viver e possuir energia disponível para a ação - ímpeto vital. 

!
    Sentimentos de alegria interior, entusiasmo, plenitude existencial são 

características de uma pessoa vital. A Vitalidade está vinculada ao humor endógeno 

(estados de ânimo, eufórico ou depressivo). 

!
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    A integração das cinco linhas de vivência reforça a vitalidade devido à 

elevação global das motivações para viver.  

!
O amor e a natureza, os jogos e o vínculo com os próprios instintos são 

características do homem vital e integrado a si mesmo, às pessoas e ao universo. A 

qualidade da vida não provém do êxito social ou econômico, mas sim dos vínculos 

profundos de conexão com a vida. 

!
A Vitalidade relaciona-se àquilo que nos impulsiona para a vida, é a nossa 

própria energia vital. Está ligada ao movimento, mas ao mesmo tempo, define a 

nossa capacidade de um equilíbrio saudável entre a atividade e o descanso. A 

palavra-chave é auto-regulação.  

!
Segundo Rolanto Toro, a Vitalidade é despertar e desenvolver a alegria e o 

ímpeto vital do ser, com exercícios rítmicos, rápidos e com deslocamento que 

produzem calor, suor, riso e liberação da respiração; e exercícios lentos e profundos, 

que favorecem a harmonização e o repouso.  

!
Em diversos momentos das nossas vidas precisamos ser ágeis e darmos 

conta de resolver muitas situações e problemas em pouco tempo. Precisamos da 

agilidade física e psíquica, principalmente no mundo do trabalho, onde o homem se 

vê pressionado a pensar e agir com rapidez na realização das suas tarefas e para 

ter um bom desempenho. 

!
   A agilidade é importante para a conservação e manutenção da vida e está 

presente no instinto de luta e fuga. Para a luta, assim como para a sobrevivência é 

necessária a agilidade, para nós nos defendermos a tempo e na hora contra os 

agressores. 

!
      Pode-se dizer que a agilidade é uma das funções do Sistema Ergotrópico, 

responsável pela manutenção da vida através da estimulação dos mecanismos de 

luta e fuga e dos estados de vigilância, deixando o organismo em condições de 

agredir e defender-se do meio exterior. 

!
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     Outras funções atribuídas ao Sistema Trofotrópico são de igual valor para 

manutenção da vida, tais como a estimulação dos mecanismos de repouso e da 

restauração biológica, protegendo o organismo contra o distress e deixando-o num 

estado de harmonia e tranquilidade. 

!
     Rolando Toro, num texto “Linha da Vitalidade” classifica a agilidade, o 

ímpeto, o sinergismo e a potência como movimentos vitais, ou seja, movimentos 

essenciais à vida, assim como a respiração e os batimentos cardíacos. (Coletânea 

de textos, 1991, p 331) 

!
  Para Toro (1991, p 332) existem dez índices de vitalidade inclusive a 

Vitalidade do movimento onde se incluem as categorias dos movimentos acima 

citados. Como curiosidade segue a lista dos índices de vitalidade proposta por Toro: 

!
1. Potência de instintos 

2. Capacidade de esforço  

3. Vitalidade de movimento (agilidade, ímpeto, sinergismo e potência) 

4. Equilíbrio e estabilidade neurovegetativa.  

5. Respostas imunológicas  

6. Resistência ao stress  

7. Elasticidade das artérias  

8. Plenitude das ondas eletrocardiográficas  

9. Plenitude das ondas respiratórias “capacidade vital”  

10. Índices nutricionais 

!
Estes índices não são constantes e variam em períodos distintos da vida. 

Percebemos a agilidade intensamente presente em crianças e adolescentes e 

menos presente nos adultos que adotam um estilo de vida mais sedentário e 

também nos idosos, isto demonstra que a pessoa que possui agilidade dos 

movimentos têm realmente um índice maior de Vitalidade. 

!
  Para cuidar e proteger a vida é preciso agilidade. Esta categoria de 

movimento é trabalhada em Biodanza através das vivências da linha da vitalidade e 

está intrinsecamente relacionada com a nossa disposição para a vida, para  
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enfrentar as dificuldades. 

!
  Vivências indicadas para trabalhar a agilidade: Caminhar (nas suas diversas 

variações: sinérgico, rápido, com determinação); Pulo sinérgico e pular com ímpeto;  

Danças livres que propiciem giros e saltos, tais como valsas e músicas rítmicas; 

liberação do movimento. 

!
         2.2.2.      Vitalidade e Saúde  
!

A velocidade e a abrangência das mudanças na vida atual, estão no centro 

das discussões que se travam sobre os problemas contemporâneos  que diminuem 

a qualidade de vida das pessoas. Teorias comprovam que a falta de vigor físico e 

mental, a falta de energia, ou seja, a falta de Vitalidade, são indícios de desequilíbrio 

ao nível da saúde. 

!
! ! “No aspeto psicológico a vitalidade se expressa pela alegria de viver, pela 

motivação para a ação e pela força dos instintos. Para a avaliação da saúde na 

Biodanza selecionei alguns “indicadores de vitalidade” a meu ver significativos: 

resistência ao esforço; vitalidade do movimento; estabilidade neurovegetativa; 

potência dos instintos; estado nutricional. 

!!
Não obstante, a Vitalidade é um fenómeno global e nenhum desses 

indicadores biológicos revela por si mesmo o nível de vitalidade. Durante as sessões 

de Biodanza é fácil descobrir, por meio da leitura dos movimentos, quais são as 

pessoas mais vitais. A simples força dos movimentos não equivale à vitalidade. 

Pessoas aparentemente fortes podem sofrer de distúrbios graves como hipertensão, 

diabete, epilepsia ou graves distúrbios psicológicos”. (TORO, Rolando A. Biodanza op. 

cit. p. 8586). 

!
A medicina, como ciência aplicada ao controlo da saúde e à luta contra as 

doenças, estabelece “índices” que estão correlacionados com a Vitalidade. 

!
Se a Vitalidade for abordada do ponto de vista, por exemplo, sistêmico, 

vemos que esta é resultante de múltiplos fatores que se integram para manter a 
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estabilidade funcional, permitir a sua expressão genética e conservar, apesar das 

mudanças ambientais, a harmonia do sistema. Os sistemas de correlação orgânica, 

nervoso, endócrino e imunológico, são a base da unidade funcional do organismo. 

Assim, os índices de Vitalidade podem revelar, até certo ponto, tanto os níveis de 

ordem (Saúde) como os de desequilíbrio (Doença). 

!
 Nas palavras de Lowen, os processos energéticos do corpo, a saúde, está 

relacionada ao estado de Vitalidade do indivíduo. Ao mesmo tempo a rigidez e as 

tensões crónicas diminuem a Vitalidade da pessoa e baixam os seus níveis de 

energia. O indivíduo que não respira corretamente, reduz a vida do seu corpo. Se 

não se movimenta livremente, limita a vida de seu corpo. Se não se sente inteiro, 

estreita a vida de seu corpo e se a sua autoexpressão é reduzida, o indivíduo terá a 

vida de seu corpo restringida. 

!!!
3.    Índices da Linha de Vivência da Vitalidade 

!
Citando a apostilha da Vitalidade da Escola de Biodanza SRT, para termos 

uma boa leitura de saúde na Biodanza há que ter em consideração certos aspetos: 

!
1. “A capacidade de esforço está relacionada com a potência desenvolvida 

durante o esforço e com a resistência à fadiga.  

!
2. A vitalidade do movimento pode ser avaliada e registrada através da 

observação direta durante uma sessão de Biodanza. 

!
3. Estabilidade neurovegetativa: O sistema nervoso neurovegetativo está formado 

por dois sub-sistemas: Simpático (adrenérgico), e parassimpático (colinérgico): 

Atividade trofotrópica 

!
!
Os exercícios de Biodanza influem na atividade de cada subsistema. 

!
O sistema nervoso neurovegetativo regula o funcionamento dos órgãos, seja 
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estimulando-os ou inibindo-os. 

!
A estabilidade e flexibilidade dos mecanismos neurovegetativos constituem 

um índice importante de saúde. 

!
 4.   Existem exercícios específicos na biodanza para elevar a potência dos instintos. 

!
5.  Estado nutricional: Os sinais de desnutrição podem ser detectados por 

observação direta ou através de exame de laboratório. Entre os sinais mais 

frequentes de desnutrição podemos mencionar: magreza excessiva, cansaço sem 

motivos, astenia, sinais de avitaminose, anemias de origem nutricional. 

!
Exames de laboratório, como o índice proteico, permitem precisar o 

diagnóstico de desnutrição. A regulação do apetite e o estímulo da seletividade 

instintiva dos alimentos são decisivos em Biodanza. Os organismos necessitam 

proteínas como fontes de aminoácidos para a gliconeogénese. 

!!
4. Ação da Biodanza sobre a Vitalidade e a Saúde 

!
A Biodanza pode contribuir fortemente para beneficiar os níveis de Vitalidade 

e de Saúde, já que, Vitalidade supõe bom nível de Saúde e harmonia orgânica em 

conexão com a vida, e Saúde é entendida como um valor coletivo gozado 

individualmente em solidariedade com todos.  

!
Na Biodanza o ser humano pode se transformar através de vivências 

induzidas pelo poder da música e pelo canto que envolvem os movimentos e as 

cerimónias no encontro humano. Todo o processo de transformação envolve o corpo 

nos seus diversos níveis: neurológico, endócrino, imunológico e emocional, mas 

também e mais especificamente no sistema cardiorrespiratório, tornar conscientes 

conflitos e assim poder curar transtornos psicológicos, o que é uma mais-valia para 

quem pratica. 

!
Durante a sua prática regular, o processo propõe  exercícios integrativos, 

isto é, dinâmicas que têm como objetivo superar as dissociações motoras e afectivo 
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motoras. A sua prática regular também ajuda na dissolução das tensões motoras 

crónicas, favorece um estado de bom humor, reforça o sistema imunológico, a auto 

estima e estimula um bom contato interpessoal, contribuindo para que as pessoas 

encontrem novas motivações para viver. 

!
Segundo Rolando Toro (2002), pessoas com elevados índices de Vitalidade 

manifestam “facilidade para rir, agilidade nos movimentos, som e expressão na voz, 

brilho e intensidade no olhar, harmonia e vigor nos gestos” (p.86) 

!
A sugestão da Biodanza é integrar o indivíduo, anulando progressivamente 

as suas dissociações. São utilizados vários exercícios que favorecem a unidade 

corporal, através da integração motora do corpo.   

!
O grupo é também muito significativo nesta caminhada, gradualmente vão-

se criando vínculos, aumenta a confiança, a aceitação do outro e o respeito pelas 

diferenças, ou seja,  a integração afetiva relaciona-se diretamente com o ser 

humano completo e de um modo geral. Aqui importa o potencial nato do indivíduo, o 

desenvolvimento das suas capacidades de renovação biológica, criativa, de amor e 

de coragem para transformar o meio ao seu redor. 

!
Segundo Rolando Toro, a conjugação da música com o movimento e com a 

vivência, é a condição excelente para ampliar a vitalidade e consequentemente a 

saúde, porque não passa pelo mental, vai direto para o emocional, estimulando a 

parte direita do cérebro. Logo o movimento, o gesto e a expressão dos sentimentos, 

utilizando a música, enquanto linguagem universal e a dança integrando o corpo, a 

alma e a expressão do ser, o pleno sentido, a felicidade, a ternura e a força, cria um 

ser humano com o que é essencial, cria um modo de convivência salutar. 

!
A Biodanza é um convite à alegria de viver. 

!
A prática da Biodanza com regularidade desenvolve a sensibilidade, resgata 

o companheirismo, a amizade, a doçura, o carinho, a aceitação, o apoio, a 

confiança, o entusiasmo, a espontaneidade, a alegria, a autenticidade, a união e as 

trocas afectivas com o outro. 
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!
   Assim promove: 

!
➢ aumento da energia vital e disposição para ação; 

➢ a leveza, novas motivações para viver, renovação existencial; 

➢ a estimulação do processo de auto-conhecimento; 

➢ os gestos e palavras assertivas, maior capacidade de comunicação; 

➢ a restauração da auto-estima; 

➢ a integração afectivo-motora; 

➢ o vínculo e compromisso com a vida. 

!
Para além disso: 

!
➢ integra a Identidade: coerência e unidade entre pensar, sentir e agir; 

➢ aumenta a auto-estima; 

➢ desenvolve a confiança em si mesmo; 

➢ propicia a reeducação afectiva, resgatando os três níveis de vínculo: consigo, 

com o outro e com o universo; 

➢ integra e estimula a expressão dos potenciais genéticos; 

➢ fornece maior percepção e ampliação da consciência; 

➢ o aumento da energia vital e disposição para a ação; 

➢ promove motivações saudáveis para a realização pessoal; 

➢ melhora as formas de comunicação afectiva;       

➢ eleva o nível de saúde global; 

!
Fomenta mudanças biológicas: 

!
➢ renovação biológica; 

➢ aumento da resistência do sistema imunitário; 

➢ estimula o sistema límbico-hipotalâmica, regulando a produção dos 

neurotransmissores que influenciam o funcionamento geral do organismo; 

➢  integração motora: ritmo, coordenação, flexibilidade, fluidez, eutonia, 

elasticidade unidade e harmonia dos movimentos; 

➢ autorregulação, equilíbrio do sistema neurovegetativo e eliminação de sintomas 
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psicossomáticos; 

➢ maior nível de complexidade das conexões neurológicas.” 

!!!
3. MÚSICA !

3.1. O que é a Música !
"A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva 

acima da sua condição."  

Aristóteles 

!
           A palavra música etimologicamente vem de “musa”, termo de origem grega, 

que designava personagens místicas femininas, inspiradores dos artistas.  

!
 É uma forma de arte que se constitui basicamente em combinar sons e 

silêncio seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. 

!
É considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. 

Atualmente não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua 

manifestações musicais próprias. Embora nem sempre seja feita com esse objetivo, 

a música pode ser considerada como uma forma de arte, considerada por muitos 

como sua principal função. 

!
A criação, a performance, o significado e até mesmo a definição de música 

variam de acordo com a cultura e o contexto social. A música vai desde 

composições fortemente organizadas (e a sua recriação na performance), música 

improvisada até formas aleatórias. A música pode ser dividida em géneros e 

subgéneros, contudo as linhas divisórias e as relações entre géneros musicais são 

muitas vezes subtis, algumas vezes abertas à interpretação individual e 

ocasionalmente controversas. Dentro das "artes", a música pode ser classificada 

como uma arte de representação, uma arte sublime, uma arte de espetáculo. 

!
Do ponto de vista técnico, a música é a combinação de sons e silêncios 
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durante um determinado tempo. “produzindo uma sequência sonora que transmite 

sensações agradáveis ao ouvido, por meio dos quais se pretende expressar ou 

comunicar um estado de espírito.” (Música, 2004, p 3) 

!
A música é composto por 3 elementos fundamentais: melodia, harmonia e 

ritmo. 

!
Harmonia musical, é um conjunto de princípios que pesquisa os acordes-

agrupamentos de sons simultâneo, na sua compressão e inter-relação, bem como, 

na sua adaptação a uma melodia. 

!
“Melodia é definida como a primeira expressão da capacidade musical, da 

acentuação das palavras, formando uma sucessão de sons que resultam num 

padrão sonoro agradável”. (Roschel, 2004) 

!
O ritmo é definido por Brenet (1962, p 457) como “uma proporção guardada 

entre o tempo de um movimento e outro diferente.” 

!
Segundo Platão, a música educa a alma. 

!!
3.2. Musicoterapia !!

  Para a Musicoterapia o corpo humano é considerado como o instrumento 

musical mais completo. Quando o corpo vibra, emite som, coloca uma energia em 

movimento ao mesmo tempo em que também emite energia. Pode-se dizer que os 

corpos humanos assim como os instrumentos de música se constituem em 

emissores de energia. Utilizando a música, os sons, ritmos, melodias, timbres, os 

instrumentos musicais, os movimentos, a voz, o próprio corpo e as relações que se 

desenvolvem entre eles, em atividades de autoexpressão e autoconhecimento, na 

Musicoterapia, o paciente e o terapeuta envolvem-se sempre numa experiência 

musical recetiva ou ativa para atingir as necessidades do Ser e restabelecer o livre 

fluxo da energia psíquica. 

!
 Na Musicoterapia, é importante perceber e compreendermos a busca da 
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relação música, corpo e terapia, como diz o músico e musicoterapeuta argentino 

Carlos Daniel Fregtman (1989, p17) “…integrar a música à terapia é integrar o 

corpo, porque a música é feita, dita, tocada e cantada como manifestação corporal”. 

!
Alguns autores da musicoterapia afirmam que a música/corpo/terapia, “…do 

ponto de vista terapêutico da musicoterapia é uma disciplina paramédica que utiliza 

o som, a música e o movimento...” (Benenzon, Bruscia, 2000, p275). Este mesmo 

autor afirma ainda que foi do corpo humano que se originou todos os instrumentos 

musicais, sendo estes na verdade um prolongamento do corpo e, pelos inúmeros 

fenómenos sonoros naturais do corpo humano, como: bater palmas, bater palmas 

sobre o tórax, sapatear, esfregar, estalar, assobiar, cantar, gritar, falar, cantarolar, 

murmurar, chorar, suspirar, inspirar, chiar, deglutir, rir, gargarejar, bocejar, etc, 

O corpo é considerado pelo autor o instrumento musical mais completo de 

todos. Fregtman (1989) vem complementar essa relação ao descrever que a 

Musicoterapia trabalha em três níveis ou linguagens que resgatam “…o papel e a 

importância do corpo e dos seus sons no processo terapêutico” (p.48) ao referir-se à 

Linguagem não- verbal (que inclui os níveis da Linguagem Sonora e Corporal) e à 

Linguagem Verbal (verbal este, que não se limita ao discurso do paciente, mas que 

está presente na letra das canções recriadas, no escrever letras de canções, nas 

discussões e reflexões sobre estas, nas colagens musicais, etc.). Tendo este verbal 

também um valor terapêutico relevante no contexto musicoterapêutico, o qual pode 

ser trabalhado através da técnica de Luiz Antônio Milleco: O Músico – Verbal 

(Milleco, 2001). 

!
  Outra conexão da relação, música - corpo – terapia, pode ser notada ao 

focarmos a expressão vocal da pessoa, a sua voz. Voz que do latim é você, que 

significa som, intimamente ligada à personalidade, a qual tem a sua raiz na palavra 

“persona” e per- sona, quer dizer “…pelo som”, ou seja, a personalidade reflete-se 

no som (voz) da pessoa (Lowen, Sakai, 2003). Assim, tem influência nos bloqueios 

dos segmentos oral, cervical, torácico e/ou diafragmático na qualidade vocal do 

indivíduo, podendo ser desbloqueados, estes segmentos, pelo vibrar do corpo 

provocado pela vibração da voz. (Marly,  Milleco, 2001). 

!
 Dentro da escuta e da leitura musicoterapêutica entende-se que o “…cantar 
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ajuda a juntar ação, emoção e pensamento facilitando o contato direto com as 

sensações físicas, com os sentimentos e com a mais profunda sensação de ser o 

que se é...” (Chagas, 1997). 

!
Bruscia (2000: 68) diz-nos que a música transforma “…as nossas sensações 

corporais internas, os nossos movimentos, sentimentos e ideias em formas sonoras 

que podem ser ouvidas“ e que a música “nos permite expressar, os nossos corpos 

através do som - vibrar e ressoar as suas várias partes de forma a poderem ser 

ouvidas. Quando cantamos ou tocamos instrumentos, libertamos a nossa energia 

interna para o mundo externo fazendo o nosso corpo soar, dando forma aos nossos 

impulsos, vocalizamos o não dizível”. Segundo Chagas, cantando, fazemos uma 

massagem vibratória através da vibração da voz, uma massagem de dentro para 

fora. Um som, uma música, uma canção podem produzir, tanto respostas motoras, 

como emotivas, como orgânicas, como de comportamento. 

!
  Segundo a Federação Mundial de Musicoterapia (1996) a “Musicoterapia é a 

utilização da música e/ou seus elementos (som, ritmo, melodia, e harmonia) por um 

Musicoterapeuta qualificado, com um cliente ou grupo num processo para facilitar e 

promover a comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão, 

organização e outros objetivos relevantes no sentido de alcançar necessidades 

físicas, emocionais, sociais e cognitivas. A Musicoterapia objetiva desenvolver 

potenciais e/ou restabelecer funções, para que a pessoa possa alcançar uma melhor 

integração intra e/ou interpessoal e consequentemente, uma melhor qualidade de 

vida, pela prevenção, reabilitação ou tratamento”. 

!
  Em 2002, Sakai, escreve que as teorias de Psicologia Corporal baseiam-se 

na análise profunda do corpo como o EU, como uma linguagem universal, não-

verbal de caráter conotativo com significado da ordem e do vivido, contendo o 

Inconsciente, o subconsciente e o consciente, como um centro de informações, 

como um Instrumento de prazer, de defesa e de conquista, como um instrumento de 

sobrevivência (de preservação do eu), como um processo vivo e subjetivo, como 

uma cadeia viva de eventos que se manifesta ao longo do tempo, como energia.  

!
  A música é também utilizada nas psicoterapias corporais como “…um forte 
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canal de acesso às emoções e para causar sensações e impressões, pois mobiliza 

movimentações psíquicas, orgânicas e induz a um movimento motor, externo. Assim, 

movimentando corpo e psique”... (Lornenzzetti, 2004) 
!!

3.3. O Poder da Música 

!
“Nas primeiras batidas de uma música está, em certo sentido, o embrião de 

sua totalidade (...) um esquema de resposta afetivo-motor-expressivo, que 

determinará os movimentos sucessivos da dança; da coerência entre música e 

dança surge a vivência”. (Toro 2002, p130) 

!
Como já foi mencionado anteriormente nos sete poderes da Biodanza, a 

música é o primeiro poder.” O sistema vivente humano nutre-se de 

música” (Apostilha Semântica Musical). Esta expressão não implica dançar a 

música, mas de ser a própria música. O ser humano em contato com a harmonia 

musical induz também na harmonia biológica. O ritmo ativa e desacelera os ritmos 

das vísceras. 

!
Encontra o seu antecedente mítico em Orfeu e permite gerar gestos 

integradores motivados pelas sensações, emoções, sentimentos e vivências. 

!
  A música foi considerada como dotada de um poder excepcional capaz de 

gerar estados, não passíveis de serem alcançados através de outros métodos. 

!
  A música não nos chega por uma via cortical. É no tálamo, região do 

cérebro onde se recebem os sinais sensoriais correspondentes às sensações e 

emoções, que somos tocados por ela num plano não-consciente; isto é, mediante 

um ritmo musical podemos condicionar uma resposta inconsciente automática. 

A música é capaz de promover a regulação do sistema nervoso autónomo 

através de músicas ativadoras com ritmos euforizantes, resultando numa ativação 

simpático-adrenérgica, que gera o aumento da pressão arterial, do batimento 

cardíaco, da vasoconstrição, do deslocamento do sangue para os músculos que 

vão entrar em ação, da broncodilatação para permitir uma ventilação maior, todas 

essas, são reações de emergência. Já as músicas suaves, com movimentos em 
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câmara lenta, geram diminuição do ritmo cardíaco, aumento da secreção das 

glândulas lacrimais e salivares, fomento da acumulação de reservas, 

predisposição ao sono e ao repouso, todas essas sensações de plenitude e paz 

!
 A Biodanza permitiu a evolução de uma semântica musical, onde os 

elementos orgânicos da música, denominada biomúsica - tais como: fluidez, 

harmonia, ritmo, tónus, unidade de sentido - sejam preservados. Agregando 

elementos que resgatam na música um potente instrumento deflagrador de 

vivências, emoções e sentimentos.  

!
Podemos considerar os efeitos da música sobre o Sistema de Regulação 

Simpático-Parassimpático, como efeito ergotrópico e trofotropico. As músicas que 

produzem o efeito ergotrópico, são capazes de ativar, energizar e até euforizar. 

Através das músicas com ritmo estimulam o sistema circulatório, elevando o ritmo 

cardíaco e a pressão arterial, existe maior circulação de sangue para os músculos e, 

todo o corpo fica em vigília.  

!
 As músicas que produzem o efeito trofotrópico induzem a um efeito de 

tranquilidade, repouso, sono e harmonia interior. As músicas lentas e suaves, as 

danças em câmara lenta, os exercícios de transe. Diminuem o ritmo cardíaco, há o 

aumento da secreção das glândulas lacrimais e salivares, induz ao sono e dando 

uma sensação de plenitude e paz interior. 

!!
3.4. A Música na Biodanza !
A música é um dos elementos chaves na Biodanza, tem o poder de deflagrar 

emoções e sentimentos e de dar significado aos movimentos.  

 A música, na Biodanza, é o primeiro componente da tríade música- 

movimento- vivência. Sendo assim, a sua escolha é de fundamental importância, 

pois através dela são induzidos os movimentos e as vivências integradoras. 

!
 “A música é um movimento de vida que nos transmite toda a harmonia 

rítmica do universo, que nos impulsiona a dançar a vida” (Sérgio Cruz, 1999). 

!
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A música deve ter coerência entre a prolepse e o desenvolvimento musical, 

conteúdo emocional definido e intenso, presença de um tema musical estável e 

presença de um tema musical que expresse um estado de ânimo elevado. 

!
Segundo Campbell (2001), a música conduz à criação de imagens 

sensoriais, afetando a consciência e motivando partes das atividades que o homem 

realiza. 

!
 A música surte efeito sobre o comportamento humano. Conforme Fregtmam 

(1986, p35) o corpo, “perde a ingenuidade e a simplicidade” quando se encontra, 

principalmente em estado de arritmia sistémica, ou seja, por tendo alterações 

generalizadas pelo ritmo corporal.  

A música interfere no funcionamento do corpo humano. Agudelo e Soto 

(2002) afirmam, que se vem comprovando através dos tempos, que a música tem a 

capacidade de influenciar o ser humano a todos os níveis, ou seja, biológico, 

fisiológico, psicológico, intelectual, social e espiritual 

!
Na Biodanza a escolha das músicas está relacionada com a semântica 

musical. A escolha dos exercícios com a música deve ser feita de forma a traçar um 

caminho metodológico qua conduz à realização do objetivo geral. No caso da linha 

de vivência da Vitalidade temos de dar importância a exercícios que convidem à 

expressão e à euforia, na primeira parte da aula, ativando o sistema nervoso 

simpático. Na segunda parte usamos músicas e exercícios que convidam à 

desaceleração ao repouso, estimulando o sistema parassimpático, dando-se assim o 

equilíbrio ou seja, a estabilidade. As músicas na Biodanza podem estimular ou inibir 

o Sistema Nervoso Neurovegetativo. O uso de músicas orgânicas, isto é, músicas 

que contêm atributos biológicos como, fluidez, harmonia, ritmo, tónus muscular 

produzem efeitos energizantes e reparadores. Energizantes quando são capazes de 

ativar os níveis de vigília, prontidão e ação com o meio, e reparadoras quando 

induzem o aluno, níveis de tranquilidade, sono e harmonia. 

!
 Durante a prática da Biodanza de forma regular, a música torna-se o 

movimento corporal, como se de uma encarnação se tratasse. Com a junção da 

música e movimento surge a Vivencia.  
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!
!

3.5. Efeitos da música no Ser Humano 
!

Segundo a opinião do psicólogo Karageirghis, numa revista da National 

Geografic, a música é uma força motivadora, as canções podem provocar descargas 

de adrenalina no ser humano, tendo em conta o volume e o ritmo das músicas. O 

tempo ou o ritmo da velocidade de uma música, pode exercer um efeito positivo no 

desempenho da pessoa. Quando estes dois são sincronizados, dá-se um aumento 

da resistência.  

!
Ouvir música pode ter efeitos benéficos para o sistema cardiovascular, mas 

só se for música agradável e da preferência do ouvinte. A afirmação é de um estudo 

feito por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Maryland e 

apresentada em reunião da Associação Norte-Americana do Coração, em Nova 

Orleans. 

A pesquisa destaca os efeitos da música no funcionamento da circulação 

sanguínea, que segundo os autores, as músicas que produziam sensação de bem-

estar, ao serem ouvidas, ajudaram a promover a dilatação dos vasos e a aumentar o 

fluxo sanguíneo. 

No mesmo estudo comprovou-se que, por outro lado, músicas consideradas 

"stressantes" levam à contração dos vasos e à redução no fluxo sanguíneo, logo 

fazem mal ao coração. 

No que se refere ao cérebro humano, descobriu-se mais recentemente que 

ele tem um funcionamento harmónico e mais artístico, ou seja, mais permeável à 

música, às artes, do que outrora se pensava (como se fosse uma rede onde sinais 

elétricos seriam enviados ao longo de fios biológicos e por isso comparado com os 

computadores). 

!
Mais recentemente, a atividade neural, que era vista como uma sequência 

homogénea de impulsos elétricos, passou a ser entendida com autonomia própria, 

onde cada cérebro toca a sua própria música, cada neurónio é como uma peça do 

carro, e apenas o seu funcionamento em conjunto - um funcionamento ritmado, em 
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que cada um cumpre uma tarefa particular - consegue explicar o movimento final 

resultante, ou seja, o ritmo é o bloco fundamental com que se constrói o movimento. 

Como refere Churchland, Cada neurónio se comporta como um músico em 

uma orquestra. Quando os ritmos de todos os instrumentistas de toda a orquestra 

são tomados em conjunto, emerge um movimento fluido e preciso.  

O efeito da música no ser humano chega-nos pelo cérebro, pelo Tálamo 

(onde recebemos os sinais sensoriais) de forma não consciente, o que pode 

condicionar uma resposta inconsciente e automática, capaz de ativar o sistema 

simpático (através de músicas motivadoras) ou ativar o sistema parassimpático 

(através de músicas calmas). 

!
4. Movimento 
!

4.1. Movimento Humano 
!

“Antes de ser uma forma de arte, a dança foi uma expressão espontânea da vida 
coletiva a qual dava uma vigorosa e expressiva acentuação. O homem dançou de 

fato antes de ter falado. Em todos os hemisférios o homem manifestou-se, 
expressou-se com seu corpo desde as suas origens” (Le Bouch, 1987). 

!
Primeiramente possuía-se a ideia de que o corpo era somente um conjunto 

de órgãos que se agrupavam. Através da ciência do movimento humano muda-se o 

paradigma cartesiano e o organismo passa a ser considerado como uma estrutura 

completa cujas reações são unificadas e ordenadas, formando o fundamento da 

Biodanza: existência corporal com totalidade e unidade. 

!
 Durante as sessões de Biodanza os movimentos/exercícios são  realizados 

de forma natural, como por exemplo: o caminhar, o saltar, o abraçar, etc. 

!
Na Biodanza, o movimento humano é traduzido pelas sensações e emoções 

vivenciadas pela pessoa através da expressão corporal espontânea . 

!
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“Estes gestos são realizados com músicas que intensificam a cinestesia 

estimulada pela categoria motora em ação, formando movimentos de dança. Que 

conforme, Rudolf Laban, são movimentos de vida” (Araneda, 2002, p138) 

!
 Com vista à integração do ser humano e ao desenvolvimento de processos 

de saúde a Biodanza propõe recuperar a integração física por meio de uma 

metodologia que inclui todos os aspectos do movimento humano, ressaltando a 

tamanha conexão do movimento com os aspectos emocionais e vivenciais. 

!
 “A sequência de exercícios em uma sessão de Biodanza segue regras que 

tem objetivos precisos, como por exemplo, o aumento à resistência ao stress e a 

estimulação neurovegetativas” (Araneda, 2002, p138) 

!
 Rolando Toro definiu o desenvolvimento da motricidade que guarda uma 

relação com o nível neurofisiológico e psicológico e com as chamadas categorias de 

movimento. Estas retratam o desenvolvimento e o estado que se apresenta o ser 

considerando os níveis fisiológico e emocional.  

!
 “Uma determinada música ligada aos gestos e aos movimentos corporais 

coerentes com ela produzirá, em cada um, vivências semelhantes ainda que de 

intensidades e matrizes diferentes. As influências recíprocas entre o movimento e a 

vivência evidenciam-se quando se realiza um mesmo exercício com músicas 

diferentes: o resultado é a coerência de vivências diversas entre si.” (TORO, 2002, 

p122) 

!
4.2. Categorias de Movimento 

!
 O grau básico da integração motora, é o ritmo que revela o grau de 

vitalidade. Ritmo é ordem. É onde está vinculado as nossas funções viscerais e 

instintivas. A partir do ritmo, evoluem outras características como a potência, a 

resistência, o controle voluntário, a coordenação, o equilíbrio, o sinergismo, a 

elasticidade, a extensão, a agilidade, a leveza, a flexibilidade, a fluidez, a euritmia, a 

expressão, a eutonia e a passagem do ritmo à melodia. 

!
!  48



A Biodanza um caminho para a Vitalidade

A potência é a influência exercida sobre situações ou pessoas que se traduz 

na força do movimento muscular, na energia disponível, na eficácia de ação. A 

potência do movimento pode desenvolver-se com o treino.  

!
 À capacidade para orientar os movimentos segundo a sua própria vontade 

chamamos de controle voluntário, que está em conexão com a consciência da 

estrutura corporal, com os ossos, músculos e articulações. 

!
  A resistência como categoria do movimento está vinculada ao controlo da 

fadiga, ao uso apropriado da energia. É considerada como a capacidade de se opor 

ou de rebater forças externas mantendo a própria posição. É robustez, solidez, 

capacidade de sustentar esforços físicos prolongados. Capacidade de defesa contra 

o stresse existencial ou contra agentes patogénico.  

!
Coordenação é a perfeita harmonia e sincronização de todos os músculos, 

quer em repouso, quer em movimento. 

!
No repouso ao resultado do equilíbrio entre a ação dos grupos musculares 

antagonistas (por exemplo: estar de pé) que permitem a conservação voluntária das 

atitudes, chama-se coordenação estática. 

!
Por outro lado, à ação simultânea de grupos musculares diferentes com o 

objectivo de realizar movimentos voluntários dá-se o nome de coordenação 

dinâmica. 

O cérebro é o órgão que cumpre a função central reguladora, moduladora e 

de controle da coordenação e do tônus muscular. 

!
O equilíbrio é a capacidade de se manter, dinâmica ou estaticamente, em 

postura natural, sem desvios ou oscilações. A orientação no espaço (Equilíbrio 

Dinâmico) depende dos receptores do labirinto do ouvido e das informações visuais. 

O labirinto é um órgão sensorial complexo no qual se originam reflexos que 

contribuem para a manutenção da postura normal mediante a adaptação da posição 

do tronco e dos membros, à posição da cabeça. Os receptores vestibulares 

estimulados tanto pela gravidade como pelos movimentos rotatórios dão origem a 
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impulsos que contribuem para a “atitude” postural e informam no córtex sobre a 

posição e os movimentos 

!
O sinergismo observa-se sobretudo na marcha, na corrida e nos saltos onde 

o movimento voluntário e involuntário dos braços sincroniza-se com a lateralidade 

cruzada em relação às pernas e mantém o equilíbrio,  aumentando o impulso de 

avançar, ou seja, representa a ação conjunta e coordenada de diferentes estruturas 

e sistemas que participam na realização de uma única ação. 

!
Outra das características é a Elasticidade que consiste na capacidade de 

modelação pela ação da força e de recuperação da forma original quando esta 

termina, é o caso  da pele e dos músculos. O movimento humano depende da 

elasticidade. 

!
A categoria do movimento, extensão, baseia-se na ampliação de certas 

estruturas do corpo como a pele e os músculos, e na presença de articulações que 

permitem deslocar e alongar os membros, ou seja, permite alargar, ampliar o âmbito 

de ação, ativar tendões, músculos e articulações estimulando a integração motora. 

!
A agilidade é a condição que permite soltar, ser ágil com destreza e estar 

disponível, com prontidão para o movimento.  

!
A leveza é o movimento  delicado, leve, sem cansaço que simbolicamente 

induz à sensação de perda de peso, como que elevando-se suavemente, sem sofrer 

os efeitos da gravidade. 

!
Devido à existência das articulações que oferecem ao corpo humano  a 

capacidade de se obrar, existe a categoria de movimento flexibilidade, que se 

desenvolve com os movimentos segmentares e com as danças de fluidez, 

elasticidade e extensão. 

!
O fluxo contínuo de energia é fluidez. A fluidez favorece a integração motora 

e vivencial, é um  movimento fluido e contínuo e desenvolve-se como ondas em 

contínuas transformações, num buscar de um equilíbrio dinâmico, de uma harmonia 

!  50



A Biodanza um caminho para a Vitalidade

pulsante, com capacidade de adaptação. Os movimentos de fluidez comprometem 

todo o corpo num processo de movimento sensível no espaço, de modo a que se 

produza uma conexão  táctil com o ar. Um dos efeitos importantes dos exercícios de 

fluidez é a desaceleração e a harmonia orgânica. 

!
A categoria eutonia é o  equilíbrio do tônus muscular. Na Biodanza é a 

recuperação da capacidade de estabelecer relações baseadas na reciprocidade, as 

dinâmicas têm por objetivo a equalização do tónus muscular entre duas ou mais 

pessoas para que o nível de tensão e relaxamento entre ambas possa equiparar-se. 

O resultado é a superação progressiva da tendência a estabelecer relações 

interpessoais de domínio-submissão.  

!
Na categoria da expressão o movimento corporal humano  está predisposto 

a se expressar com impulsos interiores carregados de emoção, ou com uma 

vertente rítmica. 
!!

A euritmia ou sintonização motora, observa-se quando uma pessoa se move 

ao serviço de seu próprio ego, sem ressonância com o grupo. É típico das pessoas 

que têm profundas patologias do ego, sem capacidade para sintonizar com as 

pautas de movimentos globais do grupo, por exemplo um psicopata, um 

esquizofrênico, um obsessivo, um depressivo ou um histérico. A compulsão do ego 

de se transformar em emergente, de se autossegregar, de chamar à atenção, de 

dominar, de competir, de agredir arrasam as possibilidade de conciliação e 

integração com o grupo na totalidade. A origem desta patologia, pode ter sido 

estimulada pelos sistemas de educação competitivos, baseados no êxito individual. 

!
  Na passagem do ritmo à melodia a dança rítmica é a forma mais antiga, 

depois surgem ritmos mais complexos que combinam com elementos melódicos.  

!
 O movimento  na Biodanza convida de certa forma a uma reeducação do 

gesto, do movimento e da integração. Também contribui para quebrar ou interromper 

o padrão condicionado e repetitivo de movimento que traduz qualidades no viver. 

!
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O movimento humano é um grande estimulador é como um despertar e uma 

reeducação dos gestos, assim vai reforçando os processos de transformação e 

integração conforme o critério de vida e de saúde. 

!
O movimento humano enquanto novo gesto integrado desperta, dá fluxo, 

continuidade à saúde e à vida. 

!
!
5. LINHA DE VITALIDADE NO GRUPO REGULAR 
!

5.1. Início da Linha de Vivência da Vitalidade 
!

As aulas da linha de Vivência da Vitalidade tiveram início no dia 4 de Janeiro 

de 2012 das 19:00 às 21:00 horas. Começámos esta linha de vivência após 9 meses 

de Aulas Regulares. 

!
5.2.   Caraterização do Grupo 
!
O Grupo Regular de Biodanza na Ilha da Madeira no inicio de Janeiro era 

composto por 36 alunos sendo 6 do sexo masculino e 30 do sexo feminino. As 

idades variavam dos 18 aos 63 anos.   

!
5.3. Elaboração das aulas 

!
5.3.1. Objetivo da linha de Vivência da Vitalidade 

!
Foram elaboradas 5 aulas de Vitalidade, com o objetivo de resgatar a 

energia vital para ação, o equilíbrio orgânico, a harmonia biológica e a capacidade 

para o descanso e auto regulação. Esta linha de Vivência também está relacionada 

com os desejos/propósitos que todos têm para as suas vidas, com a capacidade de 

despertar a ligação com a vida, assim como com todas as manifestações de vida à 

sua volta, por isso, é a primeira das 5 linhas de vivência proposta por Rolando Toro.  

Nestas aulas foram propostas danças que resgatavam alguns dos índices de 

vitalidade: capacidade de esforço, vitalidade no movimento, estabilidade 
!  52



A Biodanza um caminho para a Vitalidade

neurovegetativa e potencia dos instintos. 

!
!

5.3.2.     Base do estudo 
!

Este estudo na linha de vivência da Vitalidade, foi realizado durante 5 aulas 

regulares que tiveram início no dia 4 de Janeiro de 2012 e terminaram no dia 2 de 

Fevereiro. Durante este período as aulas foram planeadas em grelhas tendo em 

consideração a música, o exercício proposto, a descrição do exercício, o objetivo. 

No quadro que se segue, a primeira parte “planificação da aula”, está conforme as 

indicações das Lista Oficial de Exercícios, Músicas e Consignas de Biodanza, 

embora com a decisão e escolha dos exercícios por parte do facilitador em 

supervisão. 

!
No início das aulas, foram apresentados aos alunos, do meu grupo regular, o 

estudo a realizar e foi-lhes proposto vivenciarem as dinâmicas com todo o “seu eu”, 

estarem atentos aos seus sentimentos, as suas emoções, aos seus estados de 

espírito para que, no fim da aula (ou por email) escrevessem no quadro exposto 

(quadro abaixo), o que tinham sentido, durante as diversas vivências ou em alguma 

vivência em particular e mais significativa para si. Ressalvo aqui, que embora cada 

consigna proposta  tivesse um objetivo predefinido, cada aluno sente como precisa, 

e  em ligação com a sua vida. 

!
É meu intuito com esta prática perceber quais são as potencialidades 

simbólicas que cada exercício (movimento/música/vivência) desencadeia nos 

alunos, ou seja, perceber qual é a ligação que cada um faz da aula para a sua vida, 

do sentimento para a ação, da emoção para a razão, saber qual o real efeito da linha 

da Vitalidade na vida dos alunos. 

!
Houve uma notória adesão a esta proposta pelo que obtive muito material 

conclusivo. 

  

!  53



A Biodanza um caminho para a Vitalidade

  Aula 1  

Planificação da Aula 1 Potencialidades 
Simbólicas 

Partilha dos alunos após cada 
aula

Música Exercício Descrição Objectivo

1.Semba dos 
Ancestrais

Roda Euritmia Ritmo, ímpeto Ação conjunta e 
continua

Prontidão para a ação, estarmos 
presentes, centrados 
Sintonia  
Juntos para o mesmo objectivo 
Satisfação 

2.Tour Caminhar com 
alegria

Caminhar 
resgatando a 
alegria de viver

Andar de forma 
descontraída. 
(ombros e 
braços soltos), 
com 
ritmo e alegria. 
Promover a 
ação grupal.

Promove a alegria boa disposição no 
grupo !!

3.Hot Lunch 
Jam 

Caminhar com 
velocidade

Caminhar 
acelerado, 
juntar o grupo

Criar desafios Coordenar velocidade com agilidade. 
Aprender a viver  e a controlar o 
stress da vida, saber conviver.

4.Start Me Up Caminhar com 
liberação de 
Potencia

 Liberação de 
potencia, 
disparar, rítmica 
Jogar com 
alguém a 
aproximação e 
depois continua 
o caminhar, 
mas precisa de 
ficar muito 
preso ao 
caminhar liberar 
mais

Estimular a 
vitalidade

Resgatar alegria 
Libertar movimentos. 
Libertar de correntes 
Afirmar-me 
Vencer desafios 
Centrar-me em mim !

5.Another One 
Bites the Dust

Caminhar com 
ritmo, ímpeto, 
potencia

Potencia, 
afirmação de si 
mesmo, voltar a 
si mesmo, 
regular 
Caminhar 
determinado, 
mudar de 
direção

Não saltar, 
deitar para fora 
as tensões

Potencia/ ter consciência de mim 
mesmo. 
Libertação de fúria, 
Determinação 
Agilidade 
Ser/Fazer/Mudar/escolher

6.Andar 
atemporal 

Caminhar com 
base

Caminhar lento Sentir a 
unidade motora, 
harmonia 
biológica feita 
com 
deslocamento

Calma 
Paz. 
Estar atento. 
Equilíbrio 
Consciência de mim

7.Caravansary Fluidez em 
Movimento

Caminhar olhos 
abertos,

Caminhar com 
fluidez criativo , 
respirar 

Uso da criatividade na vida 
Respiração equilibrada, em harmonia 
Encontro com o EU e reencontro do 
meu local aqui e agora. Libertar-se da 
vivência do passado e da ansiedade 
do futuro, vivendo o aqui e agora. 
Deixar fluir a vida com fluidez e 
suavidade, ensaiando para a 
serenidade. 
Estimular a leveza e  a delicadeza na 
exploração do corpo 
Sustentar a proximidade com algo 
superior
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!
!
!
!
!
!

Aula 2 

8.Adagio From 
Violin Concert 
OP 9

Respiração em 
movimento

Respiração 
Dançante , 
movimentos 
sensíveis de 
braços, não tem 
de haver uma 
coordenação 
mas sim um 
sentir.

Para fazer este 
exercício é 
necessário  
estar consigo 
mesmo e 
sensibilizar-se 
para perceber o 
ritmo natural da 
própria 
respiração.

Aprender a parar o corpo através de 
movimento calmos 
Aprender a respirar 
Estar em estado sensível  
Viver com a delicadeza e suavidade !!

9.Estupenda 
Graça

Roda de 
embalo

Respirar Juntos 
(roda de 6) pela 
cintura

Unidade e 
Harmonia

União grupal. 
A força da união, conforto de estar 
com o outro, saber que nunca estarei 
só. 
A certeza de que, com o outro, eu 
posso ser/estar feliz como eu sou. 
Integração Social. 
Adaptação 
Ajustamento 
Entrega profunda para com o outro  
Estado de união e coesão grupal 
Genuidade e transparência na relação 
com o outro

10.Learning 
How To Love 
you- George 
Harrison

Aproximação, 
sintonia, 
encontros

Encontros com 
magnetismo

Facilitar 
encontros com 
magnetismo

Abrir novas formas de comunicação. 
Aceitar o outro, deixar a solidão, 
sintonia de emoções. 
Somos todos um 
Reencontro comigo mesmo e com o 
outro 
Sentimento de união e coesão grupal  
Tranquilidade, serenidade, felicidade

11. BRIDGES Roda Ativação Ativar de forma 
lenta

Recuperar 
progressivamen
te a consciência

Celebração do renascimento 
Gratidão 
Comunhão com o grupo 
Plenitude 
Integração

12.Oh happy 
Day 

Roda Final Roda para a 
direita

Acabar a aula 
de forma feliz

Final Feliz 
Celebração da vida 
Hino à união e coesão grupal 
Energia vital 
Força 
Equilíbrio

Planificação da Aula 2 Potencialidades 
Simbólicas 

Partilha dos alunos após cada 
aula

Música Exercício Descrição Objectivo

1. Love of my Roda de 
mudança

Roda para a 
direita, e as 
pessoas vão 
mudando de 
lugar

Mudar de lugar, 
procurar novas 
experiências 

Vontade de ser/estar/partir 
Sintonia  
Procurar o desconhecido 
Socialização 
Aventura 
Felicidade
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2. Que Beleza Caminhar com 
alegria

Andar/caminhar 
ao ritmo da 
música.

Andar de forma 
descontraída. 
(ombros e 
braços soltos), 
com 
ritmo e alegria. 
Promover a 
ação grupal.

Viver evocando alegria, tirando prazer 
nas ações, na socialização e 
desfrutando a vida. 
Assumir o compromisso de respeitar,  
aceitar o outro e admirar o outro.

3.  
Sledgehammer 

Caminhar com 
ritmo, potencia, 
ímpeto

Caminhar 
dentro do ritmo, 
mudar de 
direção, 

Libertar 
tensões, 
expandir-se 
através do 
movimento

Resgate de toda a potencia, 
expansão de consciência 
Dar loucura a vida !!!

4. Start Me up Caminhar com 
liberação de 
potência

Caminhar com 
potencia, sem 
saltar.

Libertar a 
potencia…. , 
Libertar tensões 
Libertar-se com 
agilidade 

Viver com consciência  afirmação de 
mim.  
Motivação para a vida  
Preparação para a vida, para as 
decisões difíceis, enfrentar desafios, 
fazer escolhas, atingir objectivos. 
Centrar-me em mim  em si e nos 
meus objectivos 
Ver a minha  sua condição de vida.

5. Emie And His 
Odalisques 

Caminhar no 
ritmo, mudando 
de direção e 
velocidade, 
agilidade, 
prontidão

Caminhar 
livremente na 
sala entrando 
em contacto 
com a energia 
da música e 
fazendo o que 
ela propõe

Criar 
capacidade 
motora de 
reflexo, 
prontidão para 
ação 

Ser mais perspicaz no dia a dia 
Ágil 
Saber contornar os obstáculos 
Determinação

6. Makulelê  Dança Rítmica, 
luta e Fuga 
CAPOEIRA, 2 
pessoas frente 
a frente

Dança de 
desafiar o outro 
e ser desafiado

Prontidão para 
ação, resposta, 
acordar o outro

Saber o momento de decisão 
Capacidade de agir 
Espírito desafiante 
Acordar os outros

7. Copelia  Dança com 
ímpeto, 
abertura

Movimento 
súbito, impulso

Reforçar a 
capacidade de 
deslocamento

Ter impulso para a vida 
Ter abertura 
Impulso para conhecer 
Descobrir

8.  Silk Road Dança de 
Fluidez

Dançar os 3 
movimentos de 
fluidez, não  
olhar para o 
chão. 
Movimentos 
amplos e 
redondos

Desacelerar 
Sentir a energia 
vital 

Aprender a parar o corpo através de 
movimento calmos 
Aprender a respirar 
Estar conectado comigo 

9. Adágio, 
Concerto per 
oboé e archi, A. 
Marcello

Mandala 
Humana com 
respiração 
conjunta com a 
mão no 
abdómen

Todos no chão 
formando uma 
grande 
mandala. Pés  
para dentro da 
roda e mão no 
adbomem . 
deixar a  
respiração 
surgir 
naturalmente

Reabilitação da 
função 
respiratória

Promover o reencontro consigo 
próprio  
Viver estados introspectivos  
Estimular a reflexão /meditação 
Sentir-se integrado e em 
solidariedade 
Conhecer o outro

10. Um dia uma 
música

Posição de 
semente 

Suavemente 
acordar.

Criar a 
sensação de 
renascimento

Sentir os impulsos da vida, sentir a 
mãe terra a envolver a evocar. Sentir 
os raios de sol a chamar pela vida 
Rasgar a casca, decidir e saber o que 
quer Ser 
Enraizar com segurança. 
Preparação para a vida 
Sentir a possibilidade da 
transformação, de uma nova vida.
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!
!
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!
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!
!

Aula 3 

11. A Rose 
Among Thorns

Acordar da 
Semente

Sair do chão  
Erguer no novo 
espaço.

Promover a 
capacidade de 
vingar

Saber comunicar com assertividade 
Aceitação do outro e do que ele tem 
para mim 
Unidade 
Integração 
Vinculo 
Sintonia de emoções 
Nunca estou só 
Partilha 

12.  Ponto de 
Luz

Encontros As pessoas 
andam pela 
sala e os 
encontros 
acontecem  
partilhando uma 
bola de energia 
de

Facilitar 
encontros com 
magnetismo

Abrir novas formas de comunicação. 
Aceitar o outro, deixar a solidão, 
sintonia de emoções. 
Somos todos um 
Partilhar

13.  Con la 
Gente que me 
Gusta

Roda Final 
todos juntos

Todos juntos 
pelas mãos em 
roda girando 
para a direita

Roda de 
celebração

União grupal 
Entusiasmo/motivação/ vitalidade 
Crença no outro, na sociedade, nos 
sentimentos 
Auto- Conhecimentos.

Planificação da Aula 3 Potencialidades 
Simbólicas 

Sentimentos dos alunos após 
cada aula

Música Exercício Descrição Objectivo

1.  Cirandas Roda de 
mudança

Roda para a 
direita, e as 
pessoas vão 
mudando de 
lugar

Mudar de lugar, 
procurar novas 
experiências 

Vontade de ser/estar/ 
Sintonia no pensar sentir e agir. 
Procurar o desconhecido 
Socialização 
Aventura 
Fechar ciclos 
Estar bem, harmonia

2.  La Vie Ça Va Caminhar com 
alegria

Andar/caminhar 
ao ritmo da 
música 
evocando 
alegria.

Andar de forma 
descontraída. 
(ombros e 
braços soltos), 
com 
ritmo e alegria. 
Promover a 
ação grupal.

Viver evocando alegria, tirando prazer 
nas ações, na socialização e 
desfrutando a vida. 
Assumir o compromisso de respeitar e 
aceitar o outro 
Relaxamento 
Viver com prazer 
Disfrutar

3.  Hot Lunch 
Jam 

Caminhar com 
ritmo, potencia, 
ímpeto

Caminhar 
dentro do ritmo, 
mudar de 
direção, 

Libertar 
tensões, 
expandir-se 
através do 
movimento

Vontade de Viver 
Energia 
Saber onde quero ir
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4.  Valsa 
Imperador 

Dança com 
ímpeto, 
abertura

Movimento 
súbito, impulso

Reforçar a 
capacidade de 
deslocamento

Ter impulso na vida 
Ter abertura 
Impulso para conhecer o mundo 
Agilidade 
Liberdade 
Voar para a liberdade 
Evocar potencial  sentir energia vital

5.  I Want to 
Break Free 

Caminhar com 
liberação de 
potência

Caminhar com 
potencia, sem 
saltar.

Libertar a 
potencia…. 
Libertar tesões 
Libertar-se com 
agilidade 

Viver com consciência 
Afirmar-me.  
Motivação para vida  
Preparação para a vida 
Enfrentar desafios, fazer escolhas, 
atingir objectivos. 
Brincar com a vida 
Foco em mim 
Alegria 
Expansão 
Garra 
Liberdade

6.  Cavalaria Dança Rítmica, 
luta e Fuga 
CAPOEIRA, 2 
pessoas frente 
a frente

Dança de 
desafiar o outro 
e ser desafiado

Prontidão para 
ação, resposta, 
acordar o outro

Saber o momento decisão 
Pronto para agir 
Entrar na zona de desafio 
Viver com os outros 
Mostrar as outros outra realidade 
Aceitar desafios 
Avançar e recuar em equilíbrio

7.  Worried 
About You

Dança de 
regulação de 
força

Frente a frente 
mãos dadas de 
frente

Regulação de 
força, harmonia, 
sentir a força do 
outro, não 
dominar a 
situação

Regular a minha força  
Respeitar o outro  
Criar limites 
Aprender quando devo parar 
Sentir quando invado o espaço do 
outro

8.  The 
Quintessence  

Dança de 
Extensão 
Máxima

Estender todo o 
corpo ao som 
da música 
Saxofone

Sentir 
estiramento da 
musculatura

Projeção 
Ampliação da vida 
Ocupar o meu espaço na vida 
Capacidade  me “entender” para 
chegar onde quero

9.  China  Dança com 
leveza

Caminhar de 
forma leve e 
introduzir a  
respiração e 
desmanchar 
para o chão 

Desacelerar 
Sentir a energia 
vital  
Aprender a 
respirar

Aprender a parar o corpo com  
movimento calmos 
Aprender a respirar 
Sentir os outros 
Reconhecer 
Saber parar

10.  Adagio Dança de 
respiração

No chão, 
respiração com 
movimento do 
diafragma

Reabilitação da 
função 
respiratória

Aprender a gostar de mim 
Meu Momento 
Conexão com o meu interior

11.  Morning 
Mood 

Posição de 
semente 

Suavemente 
acordar.

Criar a 
sensação de 
renascimento

Vontade de Viver 
Sentir o chamamento da mãe terra e 
do sol 
Decidir nascer 
Estar firme na vida 
Sentir a possibilidade da 
transformação, de uma nova vida. 
Pulsar com energia, renascer, 
desabrochar. 
Assumir a vida 
Viver em plenitude 
Eu sou, eu estou, eu quero, aqui e 
agora

12.  Êxtase Dança de 
encontros

As pessoas 
andam pela 
sala e os 
encontros 
acontecem pela 
mão partilhando 
sorrisos, gestos 
de gratidão

Facilitar 
encontros com 
magnetismo

Estabelecer comunicação 
Partilhar 
Ser aceite como sou 
Nunca estou só 
Estou com o outro sempre 
Harmonia grupal 
Respeito pelo outro 
Viver com o todo 
Gratidão à vida e ao outro
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13.  Beatles Roda de 
ativação 
progressiva

Rodam para a 
direita de forma 
sinuosa 
agradecendo 
com o olhar 
com sorrisos

Aproximação Reconhecer o outro 
Respeito 
Ser aceite 
Livre de preconceitos 
Unidade 
Gratidão

14.  Lisanga Roda Final Rodar para a 
direita

Roda de 
celebração

Sentimento de Crescimento 
Vontade de viver 
Determinação 
Auto confiança 
Comunhão 
Harmonizar

Planificação da Aula 4 Potencialidades 
Simbólicas 

Sentimentos dos alunos após 
cada aula

Música Exercício Descrição Objectivo

1.  Cancion Y 
Huayno

Roda Euritmia Ritmo, ímpeto Ação conjunta e 
continua

Prontidão para a ação, estar presente, 
centrado 
Integração 
Boa disposição

2.  
Riberãozinha 

Caminhar com 
alegria

Ritmo, alegria, 
prazer de viver

Alegria Promove a alegria 
Viver com prazer, aproveitar a 
simplicidade do outro, da vida, 
convivência

3.  Baila 
Morena

Caminhar com 
ritmo

Caminhar com 
prazer

Prazer Prazer de caminhar  
Resgatar de energia. 
Intensidade no olhar 
Energia para agir 
Potencia  
Ímpeto 
Buscar o caminho que nós queremos 
Voar 
Liberdade de ser

4.  Start Me Up Caminhar com 
liberação de 
Potencia

 Liberação de 
potencia, 
disparar, rítmica 
Jogar com 
alguém a 
aproximação e 
depois continua 
o caminhar, 
mas precisa de 
ficar muito 
preso ao 
caminhar liberar 
mais

Potencia Resgatar alegria 
Libertar movimentos. 
Encontrar no outro o meu eu 
Desafio 
Garra 
Interação 
Ser potente, forte, dividido

5.  I Want to 
Break Free 

Caminhar com 
ritmo, ímpeto, 
potencia

Potencia, 
afirmação de si 
mesmo, voltar a 
si mesmo, 
regular 
Caminhar 
determinado, 
mudar de 
direção

Não saltar, 
deitar para fora 
as tensões

Libertação da fúria, 
Agilidade 
Ter foco 
Na me impede de conseguir aquilo 
que eu quero 
Eu quero, posso e faço

6.  Capoeira de 
São Salvador

Dança Rítmica, 
luta e Fuga 
CAPOEIRA, 2 
pessoas frente 
a frente

Dança de 
desafiar o outro 
e ser desafiado

Prontidão para 
ação, resposta, 
acordar o outro

Vigília, relação de defesa, instinto de 
conservação, capacidade de agir 
Ter limite e respeitar o outro 
Não invadir o espaço do outro 
Saber ceder 
Flexibilidade de ação
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7.  Endagered 
Species 

Dança de 
Regulação de 
Força

Frente a frente 
de mãos dadas

Sentir a energia Confronto 
Impulso de vida 
Assumir a própria força diante o outro. 
Sentir a  energia vital, e a energia do 
outro 
Aceitar o desafio 
Assumir aquilo que sou e que quero 
Mostrar-me como sou 
Ceder o que posso e fazer valer o que 
quero

8.  The 
Quintessence 

Extensão 
máxima

Alongar o corpo 
todo

Estiramento da 
musculatura

Prazer de alongar todo o corpo 
Ativar tendões, músculos 
Sentir-se integrado 
Sentir-se acordado

9.  Caravansary Respiração em 
movimento

Respiração 
Dançante , 
movimentos 
sensíveis de 
braços, não tem 
de haver uma 
coordenação 
mas sim um 
sentir.

Consiste na 
própria vivencia 
através da 
respiração

Centrar-me em mim 
Eu sou a essência criativa 
Eu tenho tudo dentro de mim 
Eu sou e estou 
Eu tenho o poder de recriar a minha 
vida 
Eu estou canalizado comigo e com o 
universo

10.  Silk Road Movimento em 
desaceleração

Caminhar de 
olhos abertos 
com fluidez, 
com 
deslocamento 
ou não, e pouco 
a pouco deixar-
se cair.

Desacelerar o 
corpo

Diminuir o ritmo do corpo com 
coerência e saber que posso fazer 
isso na minha vida 
Paz inteiror 
Tranquilidade 
Sensibilidade

11.  Angel 
Inocence ! Respiração 

abdominal
Dança de 
respiração

No chão, 
respiração com 
movimento do 
diafragma

Estar em paz 
Viver cada momento 
Ter consciência da respiração 
orgânica que nos dá vida e vitalidade

12.  Nageki  Semente 
acordar

Posição de 
semente , 
acordar ao som 
do vento. 
O vento vai 
levando a terra 
que esta em 
cima de nós 
A vida chama 
por nós

Suavemente 
acordar.

Renascer do interior e ser 
Desafio ultrapassado 
Acreditar 
Vencer 
Saber o que quero 
Transformação 
Acordar para vida 
Vitalidade

13.  Kothibiro Sair do chão Levantar  em 
fluidez 

Levantar Metamorfose

14.  Tocando 
em frente  

Roda Olhares Roda lenta de 
olhares

Olhar o outro Mergulhar no olhar outro e inspirar-me 
na sua energia 
Gratidão 
Reconhecimento 
Tranquilidade

15.  Duende Del 
Sur

Roda final Roda para o 
lado direito

Roda de 
celebração

Alegria 
Conforto 
Felicidade 
Capacidade de alcançar objetivos 
Força 
Saúde 
Vontade de ser feliz 
Certezas 
Viver em comunidade 
Estar atento
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Música Exercício Descrição Objectivo Simbólicas 
Sentimentos dos alunos após 

cada aula

1. Semba dos 
Ancestrias 

Roda Euritmia Ritmo, ímpeto Ação conjunta e 
continua

Disposição para agir 
Estar presente 
Concentração

2.  Hey, Soul 
Sister

Caminhar com 
alegria

Ritmo, alegria, 
prazer de viver

Alegria Ritmo 
Vontade de viver 
Riso

3.  Hot Lunch 
Jam 

Caminhar com 
velocidade

Caminhar 
acelerado, 
juntar o grupo

Criar desafios Velocidade  
Agilidade. Aprender a viver  e a 
controlar o stress da vida, gera pauta 
de socialização

4.  Olodum – 
Força Divina

Sincronização  Em grupos de 
4 caminhando e 
mostrar toda a 
nossa energia/
alegria aos 
outros grupos

Ação conjunta Convívio 
Alegria 
Potencia conjunta

5.  Danubio 
Azul

Dança com 
ímpeto, 
abertura

Movimento 
súbito, impulso

Reforçar a 
capacidade de 
deslocamento

Ter impulso na vida 
Ter abertura 
Impulso para conhecer 
Ir em frente, avançar 
Ação  
Agilidade

6.  Another one 
bites the dust

Caminhar com 
liberação de 
potência

Caminhar com 
potencia, sem 
saltar.

Libertar a 
potencia…. , 
Libertar-se com 
agilidade 

Consciência de mim 
Afirmação de mim 
Motivação para vida  
Preparação para a vida, para as 
decisões difíceis, enfrentar desafios, 
fazer escolhas, atingir objectivos. 
Centrar-me em mim e nos  meus 
objectivos, na minha condição de 
vida. 
Brincar com a vida 
Alegria 
Expansão 
Garra

7.  Andar 
atemporal  

Caminhar com 
base

Caminhar lento Sentir a 
unidade motora, 
harmonia 
biológica feita 
com 
deslocamento

Dança de fluidez(criar base e fluir 
desacelerar) 
Fluir na vida de forma orgânica 
Equilíbrio 
Integração 
Segurança

8.  Monastery of 
la Rabida 

Dança de 
Fluidez

Dançar os 3 
movimentos de 
fluidez, não  
olhar para o 
chão. 
Movimentos 
amplos e 
redondos

Desacelerar 
Sentir a energia 
vital 

Parar o corpo através de movimento 
calmos 
Respirar com consciência  

Incluir na vida o repouso de forma 

salutar

9.  Silk Road Movimento em 
desaceleração

Caminhar de 
olhos abertos 
com fluidez, 
juntos , com 
deslocamento 
ou não e pouco 
a pouco deixar-
se cair.

Desacelerar o 
corpo

Desacelerar com disposição 
Estra grato pela vida 
Simplesmente ter o prazer de me 
sentir 
Felicidade na passagem, na 

desfolhagem
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A Biodanza um caminho para a Vitalidade

!

10.  Largo 
Vivaldi

Mandala 
Humana com 
respiração 
conjunta com a 
mão no 
abdómen

Todos no chão 
formando uma 
grande 
mandala. Pés  
para dentro da 
roda e mão no 
abdómen . 
deixar a  
respiração 
surgir 
naturalmente

Reabilitação da 
função 
respiratória

Harmonia comigo mesmo 
Harmonia com o outro 
Paz interior 
Viver com a minha individualidade em 
consonância com o outro 
Todos somos um 
Unidade

11.  Morning 
Mood  ! Posição de 

semente 
Suavemente 
acordar.

Criar a 
sensação de 
renascimento

Sentir-se ligado à terra, ao sol, ao 
universo 
Decidir viver com vitalidade 
Saber o que quero 
Estar com os pés na terra e o coração 
no mundo 
Eu mudo a minha realidade para me 
dar mais prazer

12.  Rachels 
Song  

Encontros As pessoas 
andam pela 
sala e os 
encontros 
acontecem  
partilhando uma 
bola de energia 
de

Facilitar 
encontros com 
magnetismo

Comunicar a assertividade e com 
consciência que quero servir o outro 
com amor 
Aceitar o outro 
Estar em sintonia 
Unidade 
Vincular-se 
Amor incondicional

13.  Dawn 
Rising Sun

Encontros Através dos 
magnetismo 
que circula em 
nos vamos 
caminhando e 
formando uma 
roda recebendo 
com a mão 
esquerda e 
dando a mão 
direita

Partilhar a 
energia

União de grupo 
 Paz contagiante 
Confiança 
Partilha do que eu tenho de melhor – 
energia 
Momento de alimentação 
Dar e receber 
Quero o mesmo

14.  Viva la Vida Roda final Roda para a 
direita

Celebrar Entusiasmo 
 alegria de viver, euforia  
Quero celebrar a vida 
Quero viver com tudo que tenho 
direito 
Fechar um ciclo sabendo que sou 
capaz 
Eu sou 
Plenitude 
Integração 
Boa disposição e bem estar 
Viver aberto a si e aos outros
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5.4. Partilhas posteriores às aulas 

!
É nosso hábito, partilharmos, após as aulas, por email; também 

fazemos partilha através de um grupo restrito, no facebook, e no início de cada 

aula são discutidas as aulas anteriores. Assim sendo, descrevo aqui algumas 

das partilhas mais significativas deste ciclo de vitalidade, e que comprovam os 

índices de vitalidade atingidos por cada membro do grupo e pelo grupo em 

geral. 

! !
“ saudades do grupo, do Hélder, das vivências, do sorriso, da 
energia, da partilha. Obrigado 
Sinto-me bem.  Um abraço” 
        

         DS !!
“ A vitalidade deixa-me sentir mais nova.” 

   
               G !!

“..tenho vindo a descobrir pequenas coisas magníficas: que aula 
não tem de ser sinónimo de cor escura e pesada, que pode ter a 
cor da alegria e o doce sabor de crescimento e libertação- que, 
Biodaza é como um pulmão do meu ser: oxigena as minhas 
emoções (como diz Augusto Cury) e liberta o que me faz mal, o 
que me prende e não me deixa respirar de forma saudável.  
Libertar-se das correntes e dos grilhões que nos foram gentil e 
inconscientemente oferecidos ao longo da vida, sob o pretexto 
de sermos normais e iguais aos outros, é muito difícil. É 
indescritível a sensação de começar a sentir aos poucos o quão 
bom é sermos iguais a nós mesmos. O percurso não é fácil, mas 
é sem dúvida o caminho a seguir. Quero nascer e crescer! Estou 
farta de estar dentro do meu ovinho! 
E sei que com vocês isto é possível 
Grata” 

         MS !!
“....há muito tempo que não dormia tanto e tão bem, até tenho 
vergonha de dizer as horas que passei a dormir, mas aprendi 
que ter energia é também saber descansar. Obrigado” !
        SC 
“...Hélder e grupo lindo...ontem a aula foi simplesmente linda. 
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O desafio de renascer, sair da casca, foi sentido na aula, ainda 
não sinto na vida, mas sei que vou conseguir; estou já a 
melhorar, antes ficava presa agora já estou mais solta. 
Obrigada, preciso mesmo deste desafio, para mim é muito 
grande e importante. 

  
A dança vital, é outro desafio, parece que tenho chumbo nos 

braços, as pernas não correspondem com o que eu sinto que 
quero dançar, é um espetáculo, mas eu adoro desafios e para 
mim é maravilhoso ver em que sentido ainda estou presa. 
Acreditem, estas aulas têm me ajudado imenso no meu caminho 
de transformação e auto conhecimento. !
Obrigada a todos por existirem e fazerem parte do meu 
caminho.”  !

SC !!
“Saber viver é um desafio, saber desafiar a vida é uma arte, 
estes desafios (alguns complicados) precisam de uma ajuda, de 
um abanão, encontrei este tipo de AJUDA nas maravilhosas 
aulas de Biodanza. 
Para mim é muito difícil caminhar entre as pessoas, andar no 
escuro, fico atrapalhada, mas ultrapasso, na vida é igual, não se 
desiste de NADA, vamos conseguir, é preciso ACREDITAR, 
nunca pensei fazer o que faço. 
Amigos estejam  com muita atenção nas aulas, esqueçam o 
exterior, aquele tempo é nosso, não há mais nada e verão os 
resultados, não existe melhor terapia, é um espetáculo. 
Também   temos a sorte de ter um Facilitador de grande 
qualidade, sensível, terno, amoroso, ajuda muito.   
Obrigada Helder, obrigada a Todos 

  
           Abraços cheios de LUZ e PAZ...” 

         
         SC !!

“... Agora parece que me conheço melhor. Quero viver com 
prazer.” 

     
         MC 

DS 
“…Desde que entrei para a Biodanza tenho adorado todas as 
aulas. Agora confesso que entrei em "transe". Ontem foi 
demais... sentir toda a energia do nosso grupo, o amor... o 
carinho... viajar no meio da natureza... voar livremente... foi lindo 
mesmo!!!! ADOREI!!! ♥♥♥ ... Confesso que a melhor parte foi 
guardada para o final... Sinto uma paz tão grande dentro de mim 
que me dá vontade de voar... hehehehe... grata à todos pela 
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vossa energia e em especial à minha amiga Margarida Sousa 
que de forma direta me deu a sua energia e amor... Confesso 
que adorei receber... Bgada a tdos ♥♥♥… 
       

      
MA 

                                       
 “…Quando me perguntam, afinal o que é a Biodanza...dou por 
mim a responder com um sorriso espontâneo de pura alegria. 
Não encontro palavras nem expressões, nem definições 
concretas; e leva-me a refletir sobre isso. BD é transformação, 
de medo por coragem, de rejeição por entrega, de dor, por 
alegria, da aparência por essência, de fraqueza por força, de 
constrangimento por libertação, de tensão por descontração, 
de doença por saúde,de bloqueio por abertura,de intolerância 
por igualdade.E muito mais. Pura emoção e amor.Obrigada ao 
Universo por esta criação e pela descoberta. E obrigada a 
todos por fazerem parte da minha vida...” !

      SF !
“Sinto-me capaz de fazer tudo o que quero,  sinto-me mais 
alegre e acima de tudo sinto-me ligada às pessoas e ao 
universo” !
                J 

S 
“...Não estou no grupo há muito tempo, mas sinto que me faz 
bem, que me mexe por dentro e por fora, que posso transpor o 
que faço nas aulas cá fora. Tenho tido umas provocações da 
vida, que insistem em me empurrar para a frente. É para a 
frente que tem de ser, então é para a frente que vou. E começo 
hoje...vou ter uma conversa que já devia ter tido há muito 
tempo, esta vontade, esta determinação ganhei ai com a 
vitalidade. Estar na zona de conforto neste assunto é 
contraditório porque guardar o que sinto não é nada confortável 
e tem me trazido muito sofrimento. A dança da vida 
começou... :)” 

      MS !!
“....Hoje acordei com esta música na cabeça... Foi com certeza 
pela aula de ontem - estou a voar! Que horinhas maravilhosas 
foram aquelas?! Tantas emoções passaram por mim, tive 
momentos preciosos de puro abandono e grande introspecção, 
ouvi partilhas que me tocaram particularmente - fizeram-me 
recordar o meu caminho até agora, perceber o que já cresci, os 
obstáculos que transpus e que direção seguir... Enfim, não 
encontro palavras para descrever a gratidão por tudo o que 
recebi ontem... “ !
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      MA !!
“....Ontem estive num mundo maravilhoso... e fiquei com 
vontade de lá ficar, mas sei que tenho muito para fazer, 
aprender, compreender e aceitar. Por isso, sei que a minha 
caminhada será difícil... mas uma coisa eu sei que posso 
fazer... posso enfrentá-la de duas maneiras: ou me escondo 
atrás do medo e fico para trás, ou vou ao sabor do vento e das 
magníficas experiências que me esperam. Opto por me deixar 
levar com amor ao sabor da brisa do vento... Quero voar e ser 
livre de medos e de preconceitos... VIVA LA VIDA!!!!!!!!! Grata 
pela vida que tenho, pelas pessoas que cruzam o meu caminho 
e sobretudo pelo AMOR que me envolve....” !

       MP !!
“É bom ver a alegria e a capacidade de ação de todos. 
Contagiam-me e fazem-me levar a minha vida para a frente 
com força. Obrigado.” 
         
                  M !

A 
“....De há 3 Quartas-Feiras a esta parte, aprendi uma nova 
ferramenta – poderosíssima ;-), partilhada por um grupo de 
amigos (amigos, não é a palavra certa, peca por defeito) - não 
vos conheço tão bem como muitos amigos que já conheço há 
mais tempo, mas sinto-vos mais próximo do que a maioria 
deles… Faço assim: fecho os olhos e sinto a música de forma 
total, sem constrangimentos, sem distrações, sinto o prazer da 
livre expressão, deixo os movimentos fluírem diretamente da 
alma e obtenho o seguinte resultado de forma consistente de 
todas as vezes: alegria, energia e amor!Abraços! Bom fim de 
semana!...” 

      MP !!
“...Experiência brutal!! E o que mais me marcou neste primeiro 
(de muitos) encontros foi ter-me sentido parte integrante de 
uma grande família, transbordando harmonia, paz e doses 
gigantescas de "energia positiva" e como se não bastasse dá 
também para exercitar o físico (e como!) ;-) ... Muito obrigado e 
até Quarta!....” !
            MF !!
“Nunca mais vou deixar para amanha para ser feliz. Quero tudo 
o que tenho direito aqui, já, agora” 

!  66



!
              DG !

M 
“Andei a adiar a partilha dia após dia, nem sei muito bem 
porquê. Sei que na última aula foi muito claro a importância do 
parar, foi fantástico poder abandonar-me e parar. Silêncio. 
Entrega.  E simplesmente estar. Cansaço, senti alguma 
tristeza, especialmente nos dias seguintes. Talvez pela minha 
dificuldade em parar. Parar magoa. Nem me esforcei para 
saber o porquê. Desatei a arrumar algumas coisas, a deitar 
coisas fora, que já andava para fazer há muito, emails que já 
deviam ter seguido há muito e de repente dei comigo a pensar 
o que ando a fazer com a minha vida que não consigo parar? 
Não sei parar... Segundo o 'sistema' não tenho emprego, mas a 
verdade é que me meto em 500 mil coisas que nem tenho 
estado com pessoas que são significativas para mim, no 
verdadeiro sentido de estar com. Não tenho estado comigo. 
Deixei de pintar. Espero que o tomar consciência disto seja um 
novo processo de mudança... Acredito que por mais altos e 
baixos que se tenha na vida, o caminho é sempre ascendente, 
ainda que por vezes de uma forma ténue..Nada como continuar 
a caminhar... 
Abraçooo...” 

       
              MS !

  
“A última aula foi muito boa, adorei, não falo muito das danças 
porque já pouco me lembro, sei que adorei quando fomos para 
o chão, deu-me uma calma interior e lembro-me de uma 
musica tipo de tribos que me senti bastante bem. 
Mas não sei porquê, quando cheguei à aula vinha com muita 
ansiedade, como se tivesse com medo ou vergonha não 
consigo explicar porque, mas com o andar das partilhas e da 
aula serenei um pouco. 
Na aula anterior passei o tempo todo a pensar e o resto da 
semana foi a mesma coisa já estava a ficar meio maniado mas 
quando disseste para evitar de pensar fiquei mais descansado 
e passei mais a sentir. 
Esta ultima aula veio me tranquilizar mais, andava 
completamente perdido comigo, mas com as ideias assentes, 
mas muito perdido. Sai da aula a me sentir completamente 
perdido porque não sei parar, só fazer. mas no dia seguinte 
acalmei e já me vou encontrando. 
Mas a meio destas trapalhadas todas e dos meus medos que 
as vezes até tenho vergonha de contar, há um lado muito bom 
que a Biodanza me trouxe e que tenho que te agradecer só a ti 
como facilitador e como amigo. 
Depois de ter vindo para o grupo consegui abrir-me mais com a 
minha mulher e resolver muitas divergências entre nos, hoje 
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ela é a minha confidente, a pessoa com quem posso sempre 
contar (era uma coisa que já há muitos anos procurava e 
consegui) depois consegui ter mais sensibilidade e não ferir 
tanto principalmente as pessoas que gosto, noto uma diferença 
muito grande e boa desde que entrei para a Biodanza. Agora 
vou aprender a parar 

  
Um grande OBRIGADO. Obrigado por existirem...” !

LP 
   

  !
“Andava adormecido na vida, andava ao sabor do vento, agora 
sinto a força, capacidade de fazer a minha vontade, energia.” 

         
                EG !!

“...Nos últimos tempos, passei por uma experiência daquelas 
de "abanar o (meu) chão"!  
Sei hoje que era essencial ser dessa maneira, porque senão 
não sairia do "casulo" onde andei metido todos estes anos! Sou 
grato ao universo, porque trouxe aquilo que precisava, na 
altura certa e através dos intervenientes indicados para o meu 
despertar: a Biodanza. 
Aprendi e cresci muitíssimo neste últimos meses. Aprendi 
sobretudo, que estou desejoso de aprender muito mais e tirar o 
máximo partido desta minha passagem por cá! 
A Biodanza é, para mim um lugar mágico onde eu posso ser 
EU mesmo e saber que estou entre iguais, entre família, na 
minha TRIBO. 
Identifiquei neste meu despertar um grande desafio que é 
vencer o meu grande "medo", o medo da rejeição. Sei que este 
"medo", não é real, não existe, não é mais do que um devaneio 
do meu ego/ consciente, vocês percebem, mas com 37 anos a 
me "fazer companhia", não é fácil eliminá-lo instantaneamente, 
se bem que já é apenas uma fracção do que era... 
Costumava dizer que era tímido e por isso sempre senti 
dificuldade em relacionar-me com quem desejava,  
fechava-me de tal forma, que muitas vezes nem tentava, 
porque já "sabia" a resposta do outro lado!! Já estou bem 
melhor nesse campo, mas há ainda muita margem de 
progressão... 
Vocês, meus amigos do peito, ou melhor da alma, estão com 
toda a vossa entrega e amor a ajudar-me MUITO a romper este 
"casulo", sinto que estou quase a conseguir voar - consigo 
inclusivamente fazer uns voos de teste às Quartas ;-)... !
Estou muito feliz!... e vivendo todos os dias com a maior 
intensidade possível. 
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!
Muitos abraços! ...” 

         
         
                 MF
   !

“...Agora nada me passa despercebido, estou mais atenta, 
mais disperta. Apetece-me sentir, ter prazer sem precisar 
pensar. Rir, rir, rir.” !
        
              MC !
“...Eu tenho gostado bastante das aulas de Biodanza, têm sido 
bastantes positivas para mim. Comecei a cuidar de mim, coisa 
que antes era perca de tempo. Aprendi que posso fazer coisas 
sem estar nos standards da sociedade. Comecei a fazer o que 
tinha deixado e gostava. Descobri que afinal gosto de me 
expressar através do desenho. Não sei desenhar retratos, 
paisagens, mas sei desenhar aquilo que sinto e isso é 
suficiente para mim. Em anexo coloquei um dos desenhos em 
que me perguntava "Quem sou eu?". Ainda tenho muito para 
trabalhar.. uma das coisas é a negação. Pior cego é aquele que 
não quer ver. =)  

Mas… A vida voltou a ter adrenalina e batimento de novo.    
Vitalidade 

Obrigada por existirem, 1 universo, 8 planetas, 204 países, 809 
ilhas, 7 mares, 7 bilhões de pessoas e tenho o prazer de vocês 
estarem presentes na minha vida.  

AbraçOoSss ....” 
                                                                      
                       CS !

“É quase como poesia diria e penso ou sinto que será também 
mágica a forma como cada um de nós se entrega ao seu ser 
revelando-o nesta dança da vida.  
E Eu com esta tal liberdade que sinto na Biodanza permito-me 
de forma maravilhosa chorar, para mim uma tarefa complicada, 
uma vez que arranjo uma barricada, uma fortaleza que sempre 
me permite, penso eu, ficar forte e mais forte. Mas chorar é tão 
bom, tão libertador, e aí com esta família sinto-me sempre tão 
confortável para poder fazê-lo. É simplesmente inimaginável. 
Superbbbbbb e Grataaa :).  
E sorrir e caminhar com asas nos pés e estar somente ali e em 
mais lado algum naquele instante. Vivendo cada momento 
somente como ele É: um momento único.  
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Senti também no tempo em que estive doente e não fui as 
aulas que estive ausente que a Biodanza estava em mim em 
cada ação e isso é maravilhoso. Está no meu coração.  !
Centrar no ser e siga a dança. Eu vou por aí.  
Abraço bem forte a toda a família da Biodanza.  
Até Quartaaaa 
:)...” 

      CP 
   

“ O ar entra melhor no meu peito, os músculos doem-me 
menos. Parece que até tenho menos rugas. Esqueço a idade que 
tenho porque realmente não corresponde ao que diz o meu corpo” !

         
              ML
   !

“ Foi fantástica a última aula! Fui mais fundo no significado de "convite, 
Helder não sei se foste tu se fui eu, mas ontem eu estava a beber cada palavra 
que dizias. Os "convites" passaram a ser oportunidades únicas. Sim, claro, 
todas as sessões e vivências anteriores (e até outras coisas que faço comigo e 
com outros no restante quotidiano fora das sessões) participam na última coisa 
que fazemos. Seja por que razão for, ontem, o(s) exercício(s), tomei-os como, 
SE É PARA FAZER, É PARA FAZER. Ou em bom madeirense, IAGORA!! 
Passei além do medo. do Ah, e tal, faz dói-dói... mergulhei. Se eu soubesse 
que era tão bom, já tinha passado há muuuito mais tempo. Nesta aula de 
Vitalidade os meus neurónios estavam delirantes com novos pathways, uma 
catadupa de insights a derramar em instantes segundos. Via como o medo de 
estar A SER era alimentado pelas falsas ideias de "sê humilde, sê discreto, não 
levantes ondas" em vez se de, SÊ TU, em todos os lugares que a vida te 
chame a assumir! E se a vida precisar que eu esteja no centro? Vou ficar, ai, ui, 
discretamente no centro, para que ninguém perceba onde é o centro fica. Sou 
filho da chama divina, quem era eu para achar que devia ser discreto e 
pequeno? "It is our light, not our darkness that most frightens us. Your playing 
small does not serve the world, there is nothing enlightened about shrinking so 
that other people won't feel insecure around you" Marianne Williamson. É muito 
belo, se eu assumir o brilho que me pertence de nascença, as outras pessoas 
brilham também mais comigo. Foi uma aula fantástica! !

                           NM 

5.5. Reflexão do Facilitador em supervisão 

!
“Renda-se, como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece como eu 

mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo entendimento.” 
Clarice Lispector 

!
Quero aqui deixar o meu sentir nesta caminhada enquanto facilitador 
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de Biodanza na linha de vivência da vitalidade e enquanto observador, 

testemunha do processo de crescimento de cada aluno e do grupo. 

!
Enquanto facilitador e acreditando no meu próprio processo de 

desenvolvimento pessoal, o meu desejo de orientar/facilitar tornou-se claro e 

exequível. 

!
 A entrada nas linhas de vivência veio dar-me confiança, mais 

sabedoria e ânimo, vontade de prosseguir com dedicação e amor. Nas aulas 

da Vitalidade o meu sentimento era de querer levar os meus alunos a um 

estado de percepção de si mesmos, isto é, maior nitidez, capacidade de 

‘mergulhar’ na sua vida através da metodologia vivencial, de forma a ampliar o 

seu sentir, observar-se e observar o que o rodeia conscientemente, apoderar-

se da sua vida com alegria. 

!
A nível teórico, tentei passar os conceitos sobre o que é a Vitalidade na 

Biodanza e sobre o objetivo de cada dança, através de consignas (explicações) 

e através da minha dança. Mas o que realmente importou foi a vivência de 

cada um. 

!
Através da observação e através da recolha de dados nas 5 aulas notei 

que houve um grande grau de entrega, e o desenvolvimento de cada um e do 

grupo foi progressivo. Senti também que, quanto maior a ativação, maior a 

sensibilidade, a harmonia e a entrega no período de desativação. 

!
As descrições que se seguem são uma leitura da observação de cada 

pessoa no grupo e do grupo na totalidade, nas aulas, fazendo referência e 

ligação às partilhas dos alunos in loco e/ou após as aulas, e/ou por correio 

electrónico. 

!
À luz das partilhas dos alunos (que se podem constatar no quadro 4.3 

e nas partilhas do ponto 4.4) assim como das suas reações e progressos notei 

que existiu uma gradual fusão entre o pensar, o sentir e o agir. 

!
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Nos relatos de muitos alunos das sensações e sentimentos surgidos 

posso afirmar que esta linha de vivência contribuiu para o desabrochar da 

identidade, por exemplo quando me dizem que se conhecem melhor, que 

sabem que descobriram os seus desejos e vontades, e, respeitam os seus 

ritmos. Quando afirmam que se sentem mais novos, comprova-se por exemplo 

a renovação orgânica. 

!
A música e o movimento com a vivência na Biodanza são usados para 

expressar o prazer e são várias as partilhas que nos apontam para o aumento 

do prazer na vida. Estes relatos para mim foram os mais motivadores, já que 

são os mais evidentes, porque pude presenciar alunos a saírem das aulas às 

21.30 horas e irem dar um mergulho noturno no mar, organizarem festas, 

passeios a pé, etc. 

!
A Biodanza trabalha o inconsciente vital, é capaz de transformar a 

memória das células e dos órgãos para procurar o equilíbrio, a saúde, a 

vitalidade e assumir uma nova verdade, o que se refletiu em vários dos 

testemunhos dos alunos, por exemplo, alguém que referiu ter ultrapassado um 

bloqueio e voltado a pintar; ou melhorou o seu estado de saúde, etc. 

Depreendo aqui que os alunos apropriaram-se de mais saúde pois estão mais 

capazes de satisfazer as exigências do seu particular tipo de vida, estão com 

um bom funcionamento das funções vitais, estão melhor consigo e com os 

outros, aceitam desafios e estão a fazer mudanças nas suas vidas, a assumir 

um comportamento positivo. Então, Vitalidade é sinónimo de saúde e harmonia 

orgânica.   

!
Muitos dos relatos dos alunos apontam para a dificuldade em 

desacelerar da vida corrida do dia a dia e alguns dos testemunhos indicam o  

aumento de períodos de desaceleração.  

!
A linha de vivência da Vitalidade é, de facto, o equilíbrio entre a 

atividade e o descanso, é autorregulação. No meu parecer, exercícios rítmicos 

e rápidos despertaram o ímpeto e a alegria, mas os exercícios lentos e 

profundos fizeram a diferença demarcando a harmonia e o repouso e criando a 
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consciência e a necessidade de desaceleração. Aqui denota-se a vida 

acelerada que a sociedade em geral vive.  

!
Estão presentes nos relatos o aumento da alegria de viver, do riso, do 

entusiasmo, do brilho no olhar, da coragem, do sentimento de plenitude, de 

interiorização mas também do ritmo, da integração, do amor por si e por tudo 

em geral, da conexão com a vida. Percebi que o aumento desta alegria tem 

como base as aulas de vitalidade, na alegria de ser e de estar num espaço, 
numa família, em que há o prazer de dançar sem ser julgado pelo seu 
movimento, há um convívio saudável e estimulante, uma vontade de viver a 
vida e uma conexão com o todo e com o instinto.!

!
O aumento da agilidade de movimentos, da expressão corporal e de 

destreza física, do vigor nos gestos, da harmonia orgânica e da saúde estão 

retratados nas partilhas. Denota-se aqui que a reeducação do gesto, do 

movimento e da integração, ajuda a interromper o padrão condicionado e 

repetitivo de movimento que traduz qualidades ao viver. Estas são todas 

características de uma pessoa vital. Na minha opinião os alunos foram capazes 

de identificar alguns fatores que lhes causavam alguma desordem e limitação 

ao nível de saúde geral (hábitos de vida prejudiciais, emoções tóxicas, 

movimentos condicionados, etc), e perceberam quais as condições que os 

nutriam e os deixavam mais plenos, procurando assim integrá-las nas suas 

vidas.  

!
A força e a energia, uma maior capacidade para ultrapassar 

obstáculos, alcançar objetivos e aceitar desafios são visíveis no crescimento de 

cada aluno. No meu entender estes aspetos foram alcançados por um 

despertar enriquecido para a vida, visível aula após aula através das danças, 

muito suportado pelas partilhas e criando uma matriz grupal coesa. !
!

O poder do grupo foi um dos aspetos que mais superou as minhas 

expectativas porque comprova o vínculo criado e o continente afetivo, que foi 

formado, a matriz de renascimento criada, a existência corporal com totalidade 

e a unidade. Na minha opinião este fato deve-se ao aumento da aceitação pelo 
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outro, ao respeito pelas diferenças e pela entrega, em simultâneo com a 

coesão grupal, com o sentimento de família gerado e de pertença. São factos 

que demonstram que a saúde despoletada é um valor coletivo gozado 

individualmente e em solidariedade com todos. Foi um resultado que fortaleceu 

o sentimento de estar vivo, de poder se movimentar, de valorizar a própria vida 

e a de todos. O grupo reúne agora as condições favoráveis ao crescimento de 

cada um, pulsa para que cada aluno reconheça a vida como algo sublime e 

grandioso, que respeite a si e aos outros. Foi sem dúvida criada uma matriz 

grupal criada em que se permite ir mais além. 

!
  O percurso com a música, o movimento e a vivência, nesta linha da 

Vitalidade, levou à expressão de sentimentos. Trabalhou as categorias de 

movimento, como está referido no ponto 2.3.1 e nas partilhas e observações 

realizadas. Estou convicto que foi gerado um poder criativo que despertou um 

sentido de “estar para o ser”, de vontade de ser criativo na vida. Através dos 

movimentos criados por cada um durante as aulas, os alunos foram 

reconhecendo os seus potenciais de mudança, houve o confirmar do impulso 

vital, gerou-se uma ‘onda’ de modificações na vida de cada um criando novas, 

criativas e fluidas oportunidades.  

!
   É meu parecer que a linha de vivência da Vitalidade acima de tudo 

potenciou estados de bom humor, despertou os instintos, reforçou o sistema 

imunitário, aumentou a autoestima, a confiança, as relações interpessoais, a 

alegria, a conexão com a vida. E o mais bonito de tudo, é que, não ficou só por 

uma vivência casual, foi transportado para a vida e ainda hoje permanece. 

!
 Amo o que faço por paixão, a minha nova profissão. 

!
!
!
!

!
!
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6.    Conclusão 
  
!

«Sou um só, mas ainda assim, sou um;  

não posso fazer tudo, mas ainda posso fazer alguma coisa;  
e não é porque não posso fazer tudo que vou deixar de fazer o que posso.»  

Edward Everett Hale 
!
!
A elaboração deste trabalho, não pretendeu em absoluto, ser um 

profundo questionar sobre o que é a Vitalidade, sobre o que é a música, 

movimento ou até saúde. Pretendeu ser um caminho tanto para a expressão 
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do pensamento e do sentimento como também para gerar mudança orgânica, 

para gerar modificação na vida de cada um, à sua medida e consoante a sua 

vontade e necessidade.  

!
A base deste estudo centrou-se nas potencialidades simbólicas, ou 

seja, potencialidades de sentimentos vivenciados nas aulas que pudessem ser 

transportados para a vida do dia-a-dia, ou seja, cada exercício, cada aula, este 

ciclo, foi assim um ensaio da vivência real, de cada aluno e  do grupo.   

!
Durante as sessões de Biodanza na linha de vivência da Vitalidade 

aconteceu um verdadeiro resgate dos potenciais humanos, desencadeou-se 

um acordar de potencialidades. Tornou-se claro que todos temos potenciais, 

mas que alguns podem estar adormecidos, e/ou, foram reprimidos no decorrer 

das nossas vidas, numa forma de educação rígida ou devido a poucos 

estímulos. 

!
Assim, foi muito bom, confirmar nesta caminhada, o quanto a Biodanza 

é “um laboratório de estímulos vitais”, que é manutenção de vida, estimulação 

do sistema de repouso e restauração biológica, assim como de ativação para a 

ação, que reforça a vitalidade com elevação global de motivações para viver e 

que se reflete num bom nível de saúde, energia e harmonia, ou seja, é um 

“atalho” que leva à Vitalidade em sincronicidade com o TODO. 

!
Respeitar, compreender, aceitar, ser empático com o ‘mistério’ de cada 

um, ser poeta, confidente, filósofo ou simplesmente humano… fui o que fui…foi 

o que sou.  

!
!

!
!
!
!
!
!
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Human 
I did my best to notice 

When the call came down the 
line 

Up to the platform of surrender 
I was brought but i was kind 

And sometimes i get nervous 
When i see an open door 

Close your eyes 
Clear your heart 

  
Cut the cord 

Are we human? 
Or are we dancer? 

My sign is vital 
My hands are cold 

And I'm on my knees 
Looking for the answer 

Are we human? 
Or are we dancer? 

  
Pay my respects to grace and 

virtue 
Send my condolences to good 

Give my regards to soul and 
romance 

They always did the best they 
could 

And so long to devotion 
You taught me everything i know 

Wave goodbye 
Wish me well 

   
You got to let me go 

Are we human? 
Or are we dancer? 

My sign is vital 
My hands are cold 

And I'm on my knees 
Looking for the answer 

Are we human? 
Or are we dancer? 

  
Will your system be alright 
When you dream of home 

tonight? 
There is no message we're 

receiving 

Humanos 
Eu fiz o meu melhor para perceber 
quando o chamado veio 
Na plataforma de entrega 
Fui levado mas fui gentil 
E às vezes eu fico nervoso 
Quando eu vejo uma porta aberta 
Feche os olhos 
Limpe seu coração 
  
Corte o cordão 
Somos humanos? 
Ou somos dançarinos? 
Meu sinal é vital 
Minhas mãos estão geladas 
Eu estou de joelhos 
Esperando a resposta 
Somos humanos? 
Ou somos dançarinos? 
  
Apresente meu respeito para graça e 
virtude 
Envie minhas condolências para o 
bem 
Dê meus cumprimentos a alma e 
romance 
Eles sempre fizeram o melhor que 
podiam 
E adeus à devoção 
Me ensinou tudo que sei 
Acene adeus, 
Deseje-me sorte 
  
Você tem que me deixar ir 
Somos humanos? 
Ou somos dançarinos? 
Meu sinal é vital 
Minhas mãos estão geladas 
E estou de joelhos 
Procurando a resposta 
Somos humanos? 
Ou somos dançarinos? 
  
Seu sistema ficará bem 
Quando sonhar com o lar hoje a noite 
Não há mensagem que estamos 
recebendo 
Deixe-me saber, seu coração ainda !  78
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