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E por Vezes 

E por vezes as noites duram meses 

E por vezes os meses oceanos 

E por vezes os braços que apertamos  

nunca mais são os mesmos E por vezes  

encontramos de nós em poucos meses  

o que a noite nos fez em muitos anos  

E por vezes fingimos que lembramos  

E por vezes lembramos que por vezes  

ao tomarmos o gosto aos oceanos 

 só o sarro das noites não dos meses  

lá no fundo dos copos encontramos 

E por vezes sorrimos ou choramos  

E por vezes por vezes ah por vezes  

num segundo se evolam tantos anos. 

 

David Mourão-Ferreira, in “Matura Idade” 
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O Tempo e o Espírito 

O tempo, embora faça desabrochar e definhar animais e plantas 

com assombrosa pontualidade, não tem sobre a alma do homem 

efeitos tão simples. A alma do homem, aliás, age de forma 

igualmente estranha sobre o corpo do tempo. Uma hora, alojada 

no bizarro elemento do espírito humano, pode valer cinquenta 

ou cem vezes mais que a sua duração medida pelo relógio; em 

contrapartida, uma hora pode ser fielmente representada no 

mostrador do espírito por um segundo.  

Virginia Woolf, in "Orlando" 
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ABSTRACT  

With this work, I intend to reveal how the different conceptions of time can find a 

privileged test field in the practice of Biodanza. I will try to demonstrate how the 

Biodanza system allows us to experience, in a vivid and corporal form, the several 

intellectual, philosophical and scientific attempts to define, explain, discuss or even 

deny something that is as real and fatal as it is ineffable and ethereal. 

The subject will be developed into two chapters, the first being designed to frame the 

human relation with time, first under the light of mythology and philosophy and then 

through the lens of science, exploring the approaches of several renowned authors in 

each of these areas. In the second chapter I will initially establish and explore the 

connection between the contents developed in first chapter and the theory of 

Biodanza, and then with its practice, both in the restricted context of Biodanza class 

and in the broader context of the process of integration of identity, the primary 

objective of Biodanza. 

 

RESUMO 

Com este trabalho pretendo revelar como as diferentes concepções de Tempo, 

podem encontrar na prática da Biodanza um campo de ensaio privilegiado. 

Procurarei demonstrar como o sistema Biodanza permite experienciar de forma 

corpórea e vívida as diversas tentativas intelectuais, filosóficas e científicas de 

definir, explicar, debater ou mesmo negar algo que tem tanto de fatalmente real, 

quanto de inefável e etéreo. 

O assunto será desenvolvido em dois capítulos, sendo o primeiro destinado a 

enquadrar a relação do humano com o tempo, primeiro à luz da mitologia e da 

filosofia e depois à luz da ciência, explorando abordagens de diversos autores de 

referência em cada uma destas áreas. No segundo capítulo estabeleço e exploro a 

relação de todo o conteúdo do primeiro capítulo com a teoria da Biodanza, numa 
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primeira fase, e depois com a sua prática, quer em contexto mais restrito da aula de 

Biodanza, quer no contexto mais alargado do processo de integração da identidade, 

objetivo primordial da Biodanza. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde criança que tenho um fascínio pela forma misteriosa como o tempo sempre 

me baralha e confunde, quer enquanto ideia conceptualizada, quer enquanto 

realidade experienciada. 

Qualquer ideia ou a tentativa de definição do tempo resulta da combinação destas 

duas vias distintas mas complementares: a concepção e a percepção. 

Quando iniciei a prática da Biodanza® SRT em grupo regular pude experimentar de 

formas multifacetadas a via da percepção do tempo através das diferentes vivências 

propostas em cada aula. E quando iniciei o processo de me tornar facilitadora pude 

constatar que esta diversidade de experiências ao nível da percepção vivencial do 

tempo é sustentada por um robusto modelo teórico. Isto tem-me permitido relacionar 

e harmonizar, dentro do próprio sistema Biodanza, os dois vetores fundamentais - 

concepção e percepção - que em “biodanzês” poderemos chamar teoria e vivência.  

Assim, uma das motivações para escolha do tema da presente monografia é o 

desejo de aprofundar e partilhar a coerência harmoniosa que encontro na forma 

como a Biodanza me tem permitido explorar e integrar as diversas temporalidades 

de que sou, “a um tempo”, testemunha e co-criadora. 

O tema será desenvolvido em dois capítulos, sendo o primeiro destinado a 

enquadrar a relação do humano com o tempo, primeiro à luz da mitologia e da 

filosofia, e depois à luz da ciência e da história, explorando abordagens de diversos 

autores de referência em cada uma destas áreas. No segundo capítulo estabeleço e 

exploro a relação de todo o conteúdo do primeiro capítulo com a teoria da Biodanza, 

numa primeira fase, e depois com a sua prática, quer no contexto mais restrito da 
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aula de Biodanza, quer no contexto mais alargado do processo de integração da 

identidade, objetivo primordial da Biodanza. 

Terminei a formação na Escola de Biodanza de Lisboa há três anos, facilito um 

grupo regular há dois anos e meio, e tenho vindo a adiar a execução deste trabalho 

final por não ter até agora encontrado tempo no meu quotidiano para me dedicar a 

ele com a disponibilidade que a tarefa exige e merece.  

Costumo dizer que um dos melhores presentes que podemos dar a alguém é o 

nosso tempo - a oferta de um tempo de total disponibilidade e presença.  

Considerando este meu passado recente, esta monografia sobre o Tempo é também 

um presente que ofereço a mim própria. Desejo que a sua leitura possa constituir 

uma semente de futuro que vá muito para além da minha esfera pessoal. 
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CAPÍTULO I 

 

1. O TEMPO 

A relação entre Biodanza e tempo manifesta-se em múltiplas formas, desde logo 

através do facto incontornável de este se tratar de um arquétipo, presente em todas 

as culturas, sob variadíssimas representações mitológicas, objeto de profundas e 

complexas reflexões filosóficas, e amplamente representado nas artes em imagens, 

mais ou menos oníricas. 

Na psicologia, Carl Jung recorreu a três 

tipos de tempo: Kronos (tempo do ego, 

tempo linear), Aion (tempo do Self, tempo 

cíclico) e Kairos (tempo da circunstância, 

tempo da sincronicidade), todos eles 

presentes no nosso dia a dia e todos 

encontrados nos contos de fadas. 

 

1.1. ANTECEDENTES MÍTICOS E FILOSÓFICOS 

“Como se fosse possível matar o 
tempo sem ferir a eternidade.” 

Henry David Thoreau 
 

1.1.1. As três temporalidades da antiguidade grega; 

Em termos arquetípicos, o tempo apresenta-se-nos, em geral, sob dois aspetos 

fundamentais: O seu aspeto infinito, circular, cíclico, o tempo da totalidade, redondo, 

refletido na mandala zodiacal ou na imagem do Ourobórus; e o seu aspeto linear, 

irreversível, o tempo horizontal, da duração. 

Na antiguidade grega, os representantes destas duas expressões fundamentais do 
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tempo são Aion e Kronos, Mas os gregos apresentam-nos ainda uma terceira, que é 

representada por Kairos, o deus da oportunidade, e que parece corresponder a uma 

espécie de momento de mediação entre os dois primeiros. 

O aspeto infinito e circular do tempo é representado na antiguidade grega por Aion, 

que se refere ao tempo indefinido, ao jorro permanente de tempo. Trata-se de um 

deus não-gerado, que simplesmente é. Sem principio nem fim, é o tempo absoluto, 

sem medida. Aion é, assim, a própria eternidade. 

A mitologia grega apresenta-nos Kronos como o deus do tempo. Existe uma 

distinção entre Kronos (Κρόνος) e Khronos (Χρόνος), no entanto, sendo coincidentes 

na terminologia, e apesar da sua origem etimológica ser distinta, os seus conceitos 

são também semelhantes, pelo que os dois termos estão semanticamente 

identificados (Brandão, 2002:198). 

Khronos é um termo geral grego que significa tempo, enquanto Kronos é o deus 

grego que personifica o tempo. 

De acordo com a teogonia órfica, atribuída ao poeta mítico Orpheus, que deu origem 

à mitologia grega, Kronos surge no princípio dos tempos, formado por si mesmo. 

Tinha a forma de uma serpente, com três cabeças - uma humana, uma de touro e 

outra de leão. Kronos junta-se com Ananké – o destino implacável – e daí se forma 

um ovo primogénito que viria a formar o Universo. Isto faz de todos nós os 

perecíveis herdeiros desta união implacável do tempo com a inevitabilidade. 

Já́ na mitologia grega, e segundo a Cosmogonia de Hesíodo, Kronos é filho de 

Urano (o Céu) e Geia (a Terra), casado com Reia e pai de Zeus.  

Kronos é o último filho de Urano, o que vem a destronar o pai numa disputa 

sangrenta. Temendo ser destronado por um dos seus filhos, Urano devolvia-os ao 

ventre materno logo que nasciam. Para pôr termo a esta contínua e inútil procriação, 

Geia (a Terra) pede aos filhos que a vinguem e a libertem do pai. Kronos responde 
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ao seu apelo e, com uma foice oferecida por Geia, corta os testículos de Urano, 

permitindo a libertação dos seus irmãos. 

Com esta façanha, Kronos separa o Céu da Terra, toma o trono do seu pai e casa 

com a sua irmã, Reia.  

Com medo de vir também a ser 

destronado, passa a devorar cada um dos 

seus filhos, logo que nascem, até ser 

enganado pela esposa, Reia, que oferece 

a Kronos uma pedra envolta num 

cobertor, em vez de lhe entregar o seu 

filho Zeus. Enganado, Kronos devora a 

pedra e Zeus cresce longe a salvo do pai, 

até que o vem a destronar, libertando os 

seus irmãos. 

Kronos é então a personificação deste tempo devorador e cruel, que vai correndo 

implacável aproximando-nos sempre e cada vez mais da morte. É aquele que nos 

confere a possibilidade de nascer, mas é também o que nos que inscreve na finitude 

da existência. 

O tempo Kronos refere-se, portanto, ao tempo linear, cronológico, que podemos 

medir e quantificar; ao tempo finito que vai passando e tem uma meta que é a morte. 

É irreversível, refletindo o processo (físico e psíquico) de metamorfose, 

decomposição, envelhecimento, pelo qual todos passamos. 

De acordo com os antigos gregos, Kairos era o Deus do "momento feliz", a 

oportunidade favorável. Enquanto Kronos se refere ao tempo cronológico, ou 

sequencial, Kairos significa um momento de tempo indeterminado em que algo 

especial acontece. Kairos é o momento certo, oportuno. Não pode ser medido. É o 

momento perfeito, o tempo qualitativo, o "agora". Esse momento deve ser agarrado, 

Imagem de Kronos e Reia	
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caso contrário passará e não pode ser recuperado. É dentro do tempo comum 

(Kronos), que o tempo extraordinário (Kairos) acontece. 

Kairos era conhecido na mitologia grega como o filho de 

Zeus e de Tykhé, a divindade da fortuna e prosperidade. 

É representado como um deus jovem e belo. A 

oportunidade, obviamente, não envelhece e é sempre 

bela, florescendo no seu próprio momento. Kairos 

desloca-se na ponta dos pés, porque está sempre a 

correr e tem asas para voar com o vento. Exibe uma 

longa mecha de cabelo por cima do rosto, mas a parte 

traseira da sua cabeça é calva. Pode facilmente ser 

apanhado de frente, pelo cabelo, mas uma vez tendo 

passado, já não poderá ser agarrado: uma oportunidade 

negligenciada não pode ser recuperada. 

Tratando-se de uma dimensão temporal qualitativa, que não pode ser medida, 

Kairos constitui uma ponte entre o tempo absoluto (Aion) e o tempo horizontal da 

duração (Kronos), marcando os momentos que se tornam eternos, ainda que 

tenham sido breves. Esta circunstância coloca-nos na esfera da “aparição do 

absoluto pelos interstícios do tempo”, como afirma Lourenço Leite (2011), referindo-

se a Kairos como “a presença do sagrado pela via do tempo oportuno” ou ainda 

como o momento em que o absoluto se revela pelas brechas do fenómeno: 

“Kairós seria a saída da fagulha de um todo para a percepção de uma parte. Ou seja, aquele 

homem que está aberto para a percepção da manifestação do sagrado seria o homem que, 

enquanto parte do Cosmo, percebe num instante fugidio o clarão de uma totalidade que aqui 

se está chamando de sagrado. Resta a ele traduzir o que viu daquele instante efémero como 

o relâmpago, desconcertante como o raio do sol. Escrever um poema, talvez; pintar um 

quadro onde possa aparecer o aprisionamento desse instante; realizar um sonho sonhado. 

Isso seria o Kairós.” (Leite, 2011) 

Relevo em mármore de Kairos 
do século III A.C.	
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Com a amputação de Urano, Kronos criou as condições para uma vida na finitude, 

no tempo e no espaço. É graças a ele que surge a temporalidade. 

Então, na origem mitológica do tema, já se encontra espelhada a dualidade entre o 

que é eterno (antes de Kronos) e o que é temporal (depois de Kronos), o paradigma 

fundamental de todo o pensamento filosófico sobre o tempo - o tempo é o que não é 

eternidade. 

 

1.1.1. Diferentes abordagens fi losóficas 

“Alice: Quanto tempo dura o eterno? 

Coelho: Às vezes apenas um segundo.” 

Lewis Carroll 

 

1.1.1.1. Heráclito (540 a.C. – 470 a.C) 

A natureza do tempo em Heráclito vem romper com a noção de Anaximandro, que 
concebia a alteridade do tempo como o processo de punição e expiação para ofensa 
ao apeiron  (o elemento primeiro indistinto) que o nascimento por si só já constitui. 
Ao contrário de Anaximandro, que acreditava que a mutabilidade perene das 
existências individualizadas servia para corrigir a culpa cósmica, Heráclito refere a 
mutabilidade do devir como fonte de renovação da vida. Ou seja, o fluxo contínuo de 
seres em constante mudança proporciona a renovação das forças vitais da natureza 
e, sem o movimento permanente do devir, a vida extinguir-se-ia. 

Segundo Heráclito, o tempo (Aion) é caracterizado pelo movimento lúdico e amoral, 
ou seja, acima das noções de certo ou errado. A sua ação transformadora contínua 

perante os seres individualizados está para além do bem e do mal. Heráclito vem 
isentar a mutabilidade duradoura do tempo de qualquer responsabilidade moral. Tal 
como uma criança é inocente nos seus atos, as constantes modificações inerentes 
ao tempo são isentas de qualquer valor moral. 
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A filosofia de Heráclito considera que a realidade é um eterno devir, já que flui 
constantemente (Panta Rhei). Tudo o que nos é revelado muda imediatamente, pois 
tudo flui eternamente. “O mesmo homem não se banha duas vezes no mesmo rio”, 
dizia o filósofo. Através do fluxo perpétuo em que tudo se converte no seu contrário, 
o tempo atua como um poder renovador da existência. Sem a sequência 
interminável de nascimento e perecimento promovida pelo tempo, não haveria 
equilíbrio no mundo natural. 

 

1.1.2.2. Platão e Aristóteles: tempo e movimento dos corpos 

Para os dois filósofos, Platão e Aristóteles, respetivamente mestre e discípulo, o 

tempo relaciona-se claramente com o movimento dos corpos. Segundo Platão, se o 

movimento dos corpos não estiver em ação, não há tempo. Para Aristóteles, se não 

existir movimento, o tempo não existirá, uma vez que a ausência do número do 

movimento significará a sua inexistência. 

 

1.1.2.2.1. Platão (428 - 347 a.C.) 

Platão define a sua cosmologia em Timeu. Neste texto, o tempo tem uma origem 

cosmológica, sendo uma cópia imperfeita do modelo perfeito que é a eternidade 

divina e nascendo a partir de quando a divindade ordenou o caos. Por isso é que, 

nessa mesma obra, Platão defende que o tempo pode ser medido segundo o 

movimento dos astros, Sol, Lua e as estrelas. Ou seja, deste modo, pode ser medido 

conforme o movimento dos corpos. 

Platão, com a visão dualista que separa o mundo mutável e ilusório apreendido 

pelos sentidos do das ideias, que é acessível pela razão e que corresponde à 

realidade que nunca muda e por isso é eterna, encontra coerência na divisão 

mitológica entre o mundo antes de Kronos, da eternidade, e o mundo temporal da 

finitude e fugacidade que Kronos inaugurou e onde nos encontramos.  
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Para Platão, o tempo (Khrónos) é a “imagem móvel da eternidade (Aion)” “que 

avança de acordo com o número” (Timeu-Crítias, 2011).  Com base na dualidade 

entre o mundo inteligível e o mundo sensível, o tempo é a aparência mutável e 

perecível da essência imutável e imperecível que é a eternidade.  

Se o tempo (Kronos) é uma cópia imperfeita de um modelo perfeito, a eternidade 

(Aion), isso significa que o tempo é uma mera sombra da eternidade, havendo uma 

clara hierarquia em Platão: o mundo sensível, daquilo que é transitório e temporal é 

lastimável e claramente inferior e o mundo permanente e real da eternidade, o 

melhor dos mundos. Portanto, para Platão, a temporalidade é essencialmente 

negativa. 

Um outro aspeto importante em Platão é o de que, para o filósofo, não é apenas o 

mundo que é dual. O homem também. O homem é corpo, por um lado, e, por outro, 

é alma, sendo que o corpo está inevitavelmente inscrito na temporalidade e a alma é 

eterna. 

O corpo pertence ao domínio da caverna e está familiarizado com ilusões, imagens 

e sombras. É temporal, podendo apenas reconhecer e relacionar-se com o que é 

temporal, e desejando o que é fugaz, efémero, falso e pequeno. O corpo está, 

assim, claramente alinhado com o que é inferior. 

Já a alma é uma espécie de fragmento da inteligência universal, um fragmento do 

mundo das ideias, é o veículo que nos permite aceder ao essencial. A alma é eterna, 

estando por isso naturalmente familiarizada com o que é eterno e relacionando-se 

com o que é permanente e indiscutivelmente verdadeiro. A alma dialoga com o que 

lhe é estritamente correspondente - a eternidade. 

Assim, para Platão, o homem é temporal e eterno. Uma mistura entre um corpo 

sensorial, finito, transitório, que nos aproxima da animalidade, e uma alma eterna, 

imutável, imperecível, que nos aproxima da eternidade.  
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1.1.2.2.2. Aristóteles (384 - 322 a.C) 

A filosofia de Aristóteles defendia que o tempo se mede quando se numera o 

movimento. 

No seu tratado do tempo, que compõe os últimos capítulos do livro IV da Física, 

Aristóteles começa por questionar a própria existência do tempo (ei esti), 

questionando também, qual a sua natureza (ti esti).  

A interrogação sobre a sua mera existência impõe-se pelo facto de ele ser composto 

por um passado, que já foi mas “não é”, e por um futuro, que será mas ainda “não 

é”. Quanto ao presente, tratando-se de um limite, “não é” propriamente tempo. Por 

outro lado, o instante, que separa o passado do futuro, não tem como manter-se, ele 

próprio, «um e o mesmo» (ou não poderia dar lugar a novos instantes, pelo que 

tanto os acontecimentos de ontem como os de há mil anos coexistiriam com os 

acontecimentos de agora), nem tornar-se outro. E já que qualquer instante exclui 

qualquer outro instante, um instante não pode coexistir com outro, não podendo 

haver, por isso, nenhuma ligação (passagem) entre eles. 

Assim, o Tempo é constituído por componentes que já não são, ou ainda não são, e 

também por instantes que, para além de inextensos, não podem ser diferentes nem 

reduzir-se a um só. O tempo, portanto, parece não poder existir e este problema 

constitui a aporia do pensamento aristotélico sobre o tempo. 

Aristóteles é incontornável na temática do tempo porque este problema não foi 

resolvido até hoje. 

 

1.1.2.3. Epicuro (341 a.C. - 271 a.C.) 

Em a “Carta sobre a Felicidade”, a Meneceu, Epicuro propõe, numa relação 

sereníssima com a questão da nossa finitude, que o medo da morte não tem 
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sentido, uma vez que ela para nós não é nada: enquanto vivemos, a morte não 

existe e quando ela chega nós não existimos.  

Assim sendo, não haveria nenhuma vantagem em viver eternamente, mas há toda a 

vantagem em vivermos bem, já que a duração da vida não conta e o que realmente 

importa é a qualidade dessa vida.  

A razão mostra que a morte é um facto – se os átomos se dissolvem, somos mortais, 

pelo que pensar a imortalidade seria um sonho desinteressante. Assim, o valor da 

vida está relacionado com a qualidade da mesma, e não com a sua durabilidade. 

Para Epicuro, o homem, mesmo sendo mortal, poderia ter uma vida semelhante aos 

deuses. 

O critério de Epicuro para a vida boa é o critério do prazer. Ser capaz de obter 

prazer com coisas simples é o que nos capacita para ter uma vida boa, pelo que a 

pior das vidas é aquela que precisa de sofisticação para obter prazer. Então, 

precisamente ao contrário de um hedonismo consumista, neste hedonismo 

epicurista, vive bem aquele que tem capacidade de disfrutar o prazer das coisas 

mais simples. 

Na referida carta a Meneceu, Epicuro discorre sobre o futuro, ensinando que não 

devemos viver à espera dele:  

“Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente 

não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda a 

certeza, nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais.”	(Epicuro, 2002) 

Qualquer temporalidade é uma percepção subjetiva. O tempo é uma sensação. E 

se, para Epicuro, a sensação mais importante é a do prazer, toda a percepção 

temporal estabelece-se no binómio prazer-dor. 
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Existem momentos que nos parecem intermináveis e outros que nos parecem 

passar demasiado depressa, e isso estará relacionado com os níveis de prazer que 

experimentamos em cada um desses momentos. 

 

1.1.2.4. Santo Agostinho (354 - 430)  

Santo Agostinho reflete sobre o tempo no incontornável Livro XI das “Confissões”, 

numa conversa com Deus, em que se debate com as limitações que naturalmente 

lhe são impostas pela sua própria humanidade: 

“O que é, pois, o tempo? Se ninguém mo pergunta, sei o que é; mas se quero explicá-lo a 

quem mo pergunta, não sei” (Santo Agostinho, 2001) 

Só o eterno pode saber o que é o temporal. Estando imersos na temporalidade, os 

homens não têm, em relação a ela, a externalidade mínima para objetivar e 

conhecer o tempo. 

Para Agostinho, a eternidade não pode ser pensada em categorias temporais, pois, 

não se tratando de existir para sempre e desde sempre no tempo, a eternidade é a 

própria negação do tempo. O que é eterno não participa do tempo, pelo que a 

eternidade não é tempo. 

“No que é eterno, nada é passado, mas tudo é presente, enquanto nenhum tempo é todo ele 

presente.” (Santo Agostinho, 2001) 

O ser eterno não passa, é inteiro, totalmente presente, e não é actualizável. Ele 

simplesmente é, sem nada para tornarse. Já o que é temporal muda 

continuamente, no processo permanente de tornar-se algo que, de certa forma, não 

era antes. O ser temporal atualiza sempre as suas potencialidades e realiza o que é, 

passando constantemente de algo que não era ainda para algo que passa a ser. 

Enquanto seres temporais e mundanos, os homens apenas poderão, na 

contemplação do instante que logo se perde tornando-se tempo, aproximar-se de 

forma intuitiva, fugaz e diminuta da natureza da eternidade. Agostinho pergunta: 
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“Quem poderá detê-lo e fixá-lo, a fim de que ele pare e por um momento capte o esplendor da 

eternidade sempre fixa, e a compare com os tempos nunca fixos, e veja que ela é 

incomparável, e veja que um longo tempo não é longo senão a partir de muitos momentos 

que passam e não podem alongar-se simultaneamente; veja, pelo contrário, que, no que é 

eterno, nada é passado, mas tudo é presente, enquanto nenhum tempo é todo ele presente: e 

veja que todo o passado é obrigado a recuar a partir do futuro, e que todo o futuro se segue a 

partir de um passado, e que todo o passado e futuro são criados e derivam daquilo que é 

sempre presente? Quem poderá deter o coração do homem, a ponto de ele parar e ver como 

a eternidade, que é fixa, nem futura nem passada, determina os tempos futuros e passados?” 

(Santo Agostinho, 2001) 

Para Santo Agostinho, o passado, não tendo existência material, na verdade não é, 

não existe, tal como o futuro que, sendo uma projeção por acontecer, também não é 

realmente, não tem existência. Quanto ao presente, este também não é porque, se 

tivesse existência, permaneceria e, nesse caso, seria eternidade. Para que o 

presente possa ser tempo, tem que passar, tornar-se passado, deixar de ser 

presente. Estamos num presente que tem na sua índole tornar-se passado. O tempo 

é tempo porque passa, se não passasse seria eternidade e não tempo: 

“De que modo existem, pois, esses dois tempos, o passado e o futuro, uma vez que, por um 

lado, o passado já não existe, por outro, o futuro ainda não existe? Quanto ao presente, se 

fosse sempre presente, e não passasse a passado, já não seria tempo, mas eternidade. 

Logo, se o presente, para ser tempo, só passa a existir porque se torna passado, como é que 

dizemos que existe também este, cuja causa de existir é aquela porque não existirá, ou seja, 

não podemos dizer com verdade que o tempo existe senão porque ele tende para o não 

existir?” (Santo Agostinho, 2001) 

A maneira correta de nos referirmos a passado presente e futuro é, então: 

"lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e 

esperança presente das coisas futuras". Mas estas três formas de tempo só existem 

para nós, humanos, porque no mundo só existe a mais estrita instantaneidade do 

real, pelo que esta não é a temporalidade do mundo, mas é a temporalidade da 
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Alma. E aqui Agostinho propõe uma divisão que vai permanecer: Tempo do Mundo e 

Tempo da Alma.  

A experiência do tempo para Agostinho é uma distensão da alma, ou seja, é a 

existência do eu no tempo aquilo que lhe permite regressar a si para conhecer a si 

mesmo. E, neste regresso, o eu recebe a si mesmo e, uma vez que a sua existência 

humana não pode ser causada por si próprio, no interior de si mesmo encontra-se 

diante “Daquele que É”, ou seja, deus. No interior de si e perante deus, que habita o 

seu ser mais profundo, o homem recebe a si mesmo como um eu sou. E nesse 

instante nada antecede nem sucede o Eu. E assim, acolhendo a si mesmo como um 

“eu sou” (existo), pode experimentar os vestígios da eternidade, pois colhe a sua 

existência no agora. 

“Quem poderá detê-lo e fixá-lo, a fim de que ele pare e por um momento capte o esplendor da 

eternidade sempre fixa,...” (Santo Agostinho, 2001) 

Agostinho coloca, assim, a percepção do tempo a partir de uma concepção 

psicológica, dando assim início a uma nova forma de temporalidade que, como 

salienta Ricoeur (1997), ganha no filósofo uma autonomia até então inédita. 

 

1.1.2.5. Pascal (1623 - 1662) 

Em “Pensamentos”, o físico, matemático, filósofo e teólogo francês, Blaise Pascal, 

refere que estamos acostumados a postular entre tempos que não são realmente 

nossos. Os nossos pensamentos ou estão focados no passado ou projetados no 

futuro, em vez de ficarem no mais estrito presente. 

Segundo o autor, nós fazemos isto porque o presente nos agride. E como não 

podemos fugir dele com o corpo, fugimos com a alma (Pascal chama-lhe 

escapismo). Deixamos o corpo no presente e vamos para lugares sentidos como 

mais seguros. Seja o passado, que sabemos não nos fará mal, seja o futuro, que 

ainda não aconteceu e que, por isso, temos a impressão de controlar melhor.  
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Em Pascal, a temporalidade da alma é definida pela tristeza, já que é a tristeza que 

nos faz fugir do presente. Como a possibilidade do presente nos agredir é 

permanente, o escape para tempos que não são os nossos é inexorável. Então, 

enquanto o nosso corpo se encontra inscrito no presente, a nossa Alma encontra-se 

navegando e oscilando entre passados já vividos e futuros ainda por viver. 

Pascal aponta-nos com desaprovação o facto de nunca focarmos o presente como 

um propósito e apenas nos fixarmos no futuro. Por tratarmos sempre o presente 

como um meio, a felicidade é vivida apenas em projeto ou como esperança. De 

tanto focar a espera, é natural que não sejamos felizes, porque permanecemos em 

espera: 

“Nunca nos detemos no momento presente. Antecipamos o futuro que nos tarda, como para 

lhe apressar o curso; ou evocamos o passado que nos foge, como para o deter: tão 

imprudentes, que andamos errando nos tempos que não são nossos, e não pensamos no 

único que nos pertence; e tão vãos, que pensamos naqueles que não são nada, e deixamos 

escapar sem reflexão o único que subsiste. É que o presente, em geral, fere-nos. 

Escondemo-lo à nossa vista porque nos aflige; e se nos é agradável, lamentamos vê-lo fugir. 

Tentamos segurá-lo pelo futuro, e pensamos em dispor as coisas que não estão na nossa 

mão, para um tempo a que não temos garantia alguma de chegar.  

Examine cada um os seus pensamentos, e há-de encontrá-los todos ocupados no passado 

ou no futuro. Quase não pensamos no presente; e, se pensamos, é apenas para à luz dele 

dispormos o futuro. Nunca o presente é o nosso fim: o passado e o presente são meios, o fim 

é o futuro. Assim, nunca vivemos, mas esperamos viver; e, preparando-nos sempre para ser 

felizes, é inevitável que nunca o sejamos. “ (Pascal, 2002) 

Este pensamento lembra o conceito de Eudaimonia de Aristóteles, que postulava 

que o instante de vida eudaimoníaco é o instante soberano da mais estrita 

presencialidade e que não precisa de nenhuma outra qualidade para se justificar. 

Pascal toma a eudaimonia de Aristóteles e como que lhe confere uma dimensão 

temporal. 
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Para resolver a questão da fuga do tempo presente, Pascal sugere um alinhamento 

entre corpo e alma, ou seja, que a nossa alma possa estar onde o nosso corpo está. 

Ora isso só se torna possível quando o real não agride, mas há ainda a questão de 

nós escaparmos não apenas quando o real nos agride, mas ante a mera 

possibilidade do real nos agredir, porque o escapismo é resultado do medo. Por 

supormos que o real nos vai agredir, por antecipação, já saímos do alinhamento 

entre corpo e alma. 

 

1.1.2.6. Kant (1724 – 1804) 

Na “Estética Transcendental”, Kant explora a natureza e o estatuto ontológico do 

espaço e do tempo. E na “Exposição Metafísica” apresenta a natureza das 

representações do tempo e do espaço. Na sua tese da aprioridade, as 

representações de espaço e tempo não são empíricas mas a priori. 

Segundo o denominado idealismo transcendental de Kant, todos trazemos formas e 

conceitos a priori (que não resultam da experiência), para o filósofo, o tempo, tal 

como o espaço, é uma condição necessária à possibilidade do conhecimento.  

Não podemos conhecer um objeto externo sem o ordenar em determinada 

configuração espacial e a nossa percepção interna desse objeto também não é 

possível sem uma dada forma temporal. A concepção de um “eu” só se torna 

possível em relação a um passado e a um futuro. 

O espaço e o tempo preexistem como faculdades do sujeito e, portanto, são a priori 

e universais. Por isso, segundo Kant, espaço e tempo são atributos do sujeito e 

condições para a possibilidade de qualquer experiência.  

O espaço é a condição indispensável para o conhecimento da ordem de 

coexistência dos fenómenos externos e o tempo é a condição necessária para o 

conhecimento da ordem de simultaneidade ou sucessão de todos os fenómenos. E 

como o espaço, para subsistir, isto é, para permanecer espaço, precisa de estar no 
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tempo, este recebe primazia em Kant. 

O tempo para Kant não é, portanto, um dado do mundo, mas uma categoria à priori 

do conhecimento. Uma tecnologia de que dispomos para conhecer o mundo e para 

situar as ocorrências entre antes e depois. 

 

1.1.2.7. Heidegger (1889-1976) 

Segundo Heidegger, em Ser e Tempo, o ser do homem, mais do que uma simples 

presença no mundo, é um Ser-aí (Dasein), que pode ser definido a partir de alguns 

elementos: 

O homem é um projeto indefinido, autodirigido e perpetuamente inacabado (ao 

contrário de outros entes não tem um conjunto pré-definido de características e 

atributos que deva alcançar ou preservar para ser realmente um homem). O homem 

é dotado de existência, encontrando-se continuamente em processo de 

autodefinição daquilo que é. Esta definição é sempre uma projeção daquilo que quer 

ser e de como chegar a ser isso que quer ser, sem que haja realmente uma linha de 

chegada – qualquer chegada neste processo é um novo ponto de partida para uma 

nova projeção. O homem pode abraçar e perseguir qualquer projeção, mas nunca 

tem como deixar-se definir ou aprisionar inteiramente por ela. 

O Dasein é então um “poder-ser” sempre, nunca estando já realizado. O Dasein 

permanece sempre em construção, sendo projeto para o seu futuro, pois sabe que 

não está pronto. Encontra-se permanentemente inacabado e perante incontáveis 

possibilidades. O Dasein, enquanto ente, é um ainda-não, pelo que a compreensão 

do seu sentido reside na temporalidade. 

A partir da temporalidade podemos falar da projeção do Dasein em três estruturas 

fundamentais (que também constituem limites): O Dasein tem o caráter estrutural de 

ser-no-mundo, de ser-com-os-outros e de ser-para-a-morte. 
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A terceira condição para a projeção do Dasein é então a que nos diz que o Ser-aí é 

um ser-para-a-morte e refere-se à incontornável finitude temporal, à consciência de 

que se vai morrer um dia. O perpétuo projetar-se não é um eterno projetar-se: é 

contínuo por toda a vida, mas dura apenas enquanto esta perdurar. A morte em si 

mesma é apenas mais uma das circunstâncias de ser-no-mundo, mas a consciência 

e evidência da morte constitui algo bem distinto. Se a morte não fosse certa, não 

haveria qualquer espécie de urgência em projetar ou realizar os projetos.  

Para além da consciência e certeza da morte, essa urgência prevalece também 

porque não há consciência nem certeza do momento da morte. Pode ser-se velho e 

viver por mais três décadas, ou ser-se jovem e morrer dentro de três dias. A 

mobilização para a realização constante de um projeto, durante todo o período de 

vida, vem precisamente desta pressão, da consciência de que há uma morte certa 

num momento incerto.  

Apesar de existirem na “civilização” vários mecanismos para atenuar a angústia 

dessa força opressora da morte, mesmo quando o homem se esquece 

temporariamente da sua mortalidade ou fica num estado de dormência com 

transitórias sensações de completude, o ser-para-a-morte do homem nunca deixa de 

irromper regularmente, buscando uma experiência existencialmente libertadora da 

angústia. É a angústia que religa o homem ao seu ser-para-a-morte e o recorda da 

sua condição de Ser-aí. 

Com a sua obra, Heidegger inverte o sentido mais convencional da relação entre Ser 

e Tempo. Na tradição ocidental e desde Platão, o tempo, originando o devir e a 

mudança, era visto como adverso ao ser (sendo o ser, aquilo que nunca se altera e 

permanece sempre o mesmo e igual a si próprio); agora a reflexão de Ser e Tempo, 

proporciona uma visão do tempo como a condição sem a qual não existe o ser. Com 

ela, o tempo deixa de ser o inimigo implacável do ser, revelando-se, afinal, como o 

seu indispensável aliado. É no tempo que o Dasein se pode projetar, é no tempo que 

ele pode confrontar-se com o mundo em busca de seu projeto, e é no tempo e na 
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consciência do tempo e certeza da morte que pode redescobrir o propósito do seu 

Ser-aí para além de toda ilusão ou entorpecimento. 

 

1.1.2.8. Nietzsche (1844 -1900) 

Segundo o conceito do Eterno Retorno, de Friedrich Nietzsche, deveríamos agir 

como se a vida que vivemos continuasse a repetir-se para sempre. Cada momento 

vivido teria de ser revivido repetidas vezes até a eternidade. Embora encontremos 

pistas sobre este conceito em várias das suas obras, em A Gaia Ciência ele oferece-

nos uma ideia nítida daquilo que ele trata:  

“E se, um dia ou uma noite, um demônio se viesse introduzir na tua suprema solidão e te 

dissesse: “Esta existência, tal como a levas e a levaste até aqui, vai-te ser necessário 

recomeça-la sem cessar; sem nada de novo; muito pelo contrário! A menor dor, o menor 

prazer, o menor pensamento, o menor suspiro, tudo o que pertence à vida voltará ainda a 

repetir-se, tudo o que nela há de indizivelmente grande e de indizivelmente pequeno, tudo 

voltará a acontecer, e voltará a verificar-se na mesma ordem, seguindo a mesma impiedosa 

sucessão... esta aranha, seguindo a mesma impiedosa sucessão... esta aranha também 

voltará a aparecer, este luar entre as árvores, e este instante, e eu também! A eterna 

ampulheta da vida será invertida sem descanso, e tu com ela, ínfima poeira das poeiras!...” 

Não te lançarias por terra, rangendo os dentes e amaldiçoando esse demónio? A menos que 

já tenhas vivido um instante prodigioso em que lhe responderias: “Tu és um deus; nunca ouvi 

palavras tão divinas!”  

Se este pensamento te dominasse, talvez te transformasse e talvez te aniquilasse; havias de 

te perguntar a propósito de tudo: “Queres isto? E quere-lo outra vez? Uma vez? Sempre? Até 

ao infinito?” E esta questão pesaria sobre ti com um peso decisivo e terrível! Ou então, ah!, 

como será necessário que te ames a ti próprio e que ames a vida para nunca mais desejar 

outra coisa além dessa suprema confirmação!” (Nietzsche, 1987)  

A obra de Nietzsche, com o conceito de Eterno Retorno, vem retomar a concepção 

cíclica de tempo, defendendo a tese de que, na vida, as polaridades alternam-se 

numa contínua e eterna repetição: belo e feio, alegria e tristeza, … tudo passa e 

tudo regressa. No entanto, essas polaridades não se opõem, mas complementam-
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se, ou seja, são faces de uma mesma realidade. 

As questões que o autor nos coloca no aforismo acima não apontam a negação da 

vida, mas, pelo contrário, remetem para uma verdadeira afirmação da vida, tanto 

que Nietzsche nos aponta que “os homens não têm de fugir à vida como os 

pessimistas, mas, como alegres convivas de um banquete que desejam suas taças 

novamente cheias, dirão à vida: uma vez mais”. 

No Eterno Retorno, o homem descobre a plenitude de uma existência ritmada pela 

alternância da criação e da destruição, da alegria e do sofrimento, do bem e do mal, 

e em que criação e destruição são faces de uma única realidade vivenciada em 

diferentes graus, sem demarcação ou exatidão de tempo. 

O Eterno Retorno de Nietzsche veio libertar o Instante, que na perspectiva linear é 

subjugado ao decurso do tempo, conferindo-lhe o atributo de eternidade. Sendo 

contrário ao dualismo tempo/eternidade, comporta uma concepção de Eternidade 

capaz de incluir aquilo que é temporal. Nesta concepção, tempo e eternidade 

aproximam-se e conjugam-se. 

Nietzsche propõe que a vida seja vivida no tempo da vida. O seu conceito de amor 

fati alinha-se com o seu intuito de renunciar a qualquer elemento que não faça parte 

do aqui e agora, pois só existe vida na vida e, fora desse todo que é o mundo 

inteligível do instante presente, nada subsiste. 

“A minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati: nada pretender ter de diferente, 

nada para a frente, nada para trás, nada por toda a eternidade. O necessário não é apenas 

para se suportar, menos ainda para se ocultar – todo o idealismo é mentira perante o 

necessário – mas para o amar...” (Nietzsche, 2008) 

Nietzsche propõe a libertação do passado e do futuro pelo desenvolvimento de uma 

sintonia afetuosa com o momento presente que permita reconhecer no instante esse 

campo em que o Eterno Retorno é vivenciado - viver no mundo, no tempo do 

mundo. Estas propostas de Nietzsche, aproximam-se claramente da filosofia 

oriental, já que determinam o imperioso reconhecimento dos afetos mais importantes 
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da imanência, quer naquilo que experienciamos agora, quer em quem está 

connosco neste momento, por serem os únicos dotados de realidade. Neste sentido, 

“presentificarse” a todo instante torna-se fundamental para manter a lucidez, 

perante o mundo incontido, impositivo, que aparece novo e de novo, segundo a 

segundo, no decorrer de cada pensamento, que se revela num piscar de olhos, a 

cada inspiração, expiração, sístole, diástole,... 

 

1.2. CIÊNCIA E TEMPO 

1.2.1. Newton (1642-1727) e Einstein (1879-1955) 

Quem quiser separar o tempo em passado, presente e futuro encontrará dificuldades 

nas regras da física moderna, começada com Isaac Newton, que no século 17 

escreveu sobre o tempo “absoluto, verdadeiro e matemático, que transcorre 

uniformemente”. Newton quis superar a subjetividade executando medições de 

precisão com relógios. 

O tempo real na mecânica newtoniana é absoluto (existe independentemente da 

matéria e do espaço) e uniforme (corre sempre da mesma forma, 

independentemente do espaço ou da presença de matéria, de qualquer fenómeno 

físico ou de qualquer outra circunstância). O tempo é absoluto também no sentido 

em que dois eventos simultâneos para um observador sê-lo-ão para qualquer outro 

observador. O tempo na concepção de Newton é separado do espaço. 

Newton, com as suas fórmulas, impõe uma nova visão do tempo: se considerarmos 

a situação de um sistema físico fechado num dado momento, ficará assegurada para 

sempre a totalidade das situações futuras. Ou seja, no universo de Newton, o estado 

de um sistema em qualquer momento determina, para sempre, toda a sua história. 

Essa visão reduz o tempo a um campo calculável, em que não pode ocorrer nada 

realmente novo, uma vez que os dados essenciais à construção do futuro já existem 

no presente. No universo newtoniano, a história do cosmos está totalmente escrita 
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desde sempre e aquilo a que chamamos tempo serve apenas para numerar as 

páginas da história. Ou seja, todo o futuro está já determinado, como o guião de um 

filme. 

A Teoria Especial da Relatividade, de Albert Einstein, veio implicar um enorme salto 

no conhecimento dos físicos nesta área. Einstein colocou o tempo numa relação 

muito estreita com o espaço e classificou ambos como fenómenos físicos, banindo 

quaisquer opiniões intuitivas sobre o assunto. Antes de Einstein, o agora era um 

conceito aplicável em toda parte e o universo parecia ter todo o mesmo presente. 

A Teoria da Relatividade veio abalar essas convicções. Einstein mostrou que 

enquanto para um observador dois eventos podem estar a ocorrer simultaneamente 

para outro observador, que se mova em relação ao primeiro, os mesmos 

acontecimentos serão percepcionados um depois do outro, podendo até haver um 

terceiro observador que registe os dois eventos numa ordem inversa. No quotidiano, 

estas discrepâncias não se verificam porque as distâncias e as velocidades são 

pequenas demais para que a relatividade possa ser notada. Mas ela verifica-se e 

suas implicações são de grande alcance. 

Depois de Einstein, deixou de haver um momento atual que seja válido no universo 

inteiro, não havendo nenhum agora que o seja de um extremo do espaço ao outro. A 

noção de presente tornou-se um conceito subjetivo, que apenas tem sentido como 

ponto de referência para um observador e dependerá do seu movimento. De acordo 

com as leis da relatividade, ocorrências em locais muito afastados entre si podem 

ser futuro para determinada pessoa e passado para outra. No “agora” de uma 

galáxia que se mova muito acelerada em relação à nossa, a Terra pode estar no ano 

de 2100, estando em 3.000 a.C no de outra. Assim, a divisão passado, presente e 

futuro perde sentido. A Teoria da Relatividade transporta-nos para uma perspectiva 

do universo na qual o tempo, como o espaço, se encontra diante de nós em toda a 

sua dimensão. Por isso, Einstein defendia que passado, presente e futuro são 

apenas ilusões. 
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A relatividade geral de Einstein não admite um tempo que corra sempre da mesma 

forma, como o tempo absoluto de Newton. Nela, cada indivíduo tem a sua medida 

particular de tempo, que dependerá do lugar que ocupa e da forma como se 

movimenta. 

A teoria da relatividade veio mudar os conceitos de espaço e tempo newtonianos, 

postulando que o tempo não está isolado ou seja independente do espaço, mas que 

eles se ajustam para formar um continuum espaço-tempo. No entanto, as equações 

na teoria da relatividade também são simétricas em relação ao tempo, ou seja, 

substituindo-se -t por +t obtêm-se as mesmas soluções. Isto significa que, se 

filmarmos um sistema puramente mecânico, por exemplo, um pêndulo oscilando 

sem atrito, e exibirmos o filme de trás para frente, não diferenciaremos essa 

situação. 

Newton e Einstein contaram com experiencias matemáticas na procura de provar a 

veracidade dos seus conceitos sobre o tempo e ambos sustentaram a noção de um 

tempo que é exterior ao homem, em visões objetivas, independentes da existência 

humana. 

 

1.3. FILOSOFIA E CIÊNCIA COMBINADAS PELO TEMPO 

1.3.1. Bergson (1859 - 1941) e Prigogine (1917 - 2003) 

O pensamento do filósofo francês Henri Bergson, Prémio Nobel de Literatura, é um 

marco na filosofia moderna. Ao substituir a visão materializante da ciência e da 

metafísica por uma visão biológica, Bergson representa o fim da era cartesiana. 

Bergson veicula, a nível filosófico, um novo paradigma alicerçado na consciência 

das ligações entre a vida orgânica e a vida social e psíquica, originado pela cultura 

do seu tempo.  

O tempo constitui o tema fundamental do pensamento de Bergson. A sua filosofia é 

uma filosofia do tempo, que veio criticar o determinismo da visão racional e 
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mecanicista da ciência clássica. Para o filósofo, esta visão que concebe o tempo 

como algo esquemático, espacial, simétrico, que se repete, sendo calculável, não é 

compatível com o tempo que constitui o próprio tecido do real, ou seja, o tempo que 

Bergson define como sucessão, continuidade, mudança, memória e criação. 

Considerando que a ciência não é fiel aos fatos quando, por exemplo, toma o fator 

tempo como espacializado, ou matematizado, em que a evolução acontece por 

etapas, Bergson veio reformular a teoria da evolução, através do conceito de tempo 

como duração.	 

Fundamentando a sua teoria filosófica na intuição da duração, Bergson define-a 

como o eu que é essencialmente consciência, memória e liberdade: “o eu vive o 

presente com a memória do passado e a antecipação do futuro” (Reale, Antiseri, 

1991). Na consciência, o tempo não é fracionado em momentos, mas duração 

vivida. Passado, presente e futuro organizam-se em uníssono para constituírem a 

duração. Neste sentido a duração é uma vivência interior em que um momento se 

funde no outro, envolvendo-se e crescendo com ele. Assim, duração é mudança, 

contingência, o que significa que nada é idêntico ao que foi e que tudo se transforma 

constantemente em algo distinto de si.  

Na concepção de tempo do positivismo mecanicista, aquilo que existe ocupa uma 

dada quantidade de espaço num determinado período de tempo, pelo que há uma 

equivalência entre tempo e espaço. Bergson discorda, postulando que, as coisas 

ocupam realmente um espaço e, no entanto, elas não estão no tempo porque elas 

são o próprio tempo. Uma vez que as coisas duram, é como se o tempo fosse uma 

massa da qual as coisas fossem feitas. A nossa ilusão é imaginarmos que a coisa é 

afetada pelo tempo que a desenvolve e a destrói, já que é a própria coisa que se 

afeta pelo seu próprio crescimento e declínio (Levesque, 1975). 

O tempo de Bergson não é o tempo espacial, esse “vazio” no qual os 

acontecimentos se sucederiam. O filósofo propõe que foquemos o nosso olhar nos 

próprios acontecimentos, sejam eles psíquicos ou físicos. É neles que 
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encontraremos o tempo real, cujas propriedades fundamentais são a sucessão, a 

continuidade, a mudança, a memória e a criação. A sucessão implica que as 

vivências interiores, assim como os acontecimentos no mundo físico, embora 

possam ser simultâneos ou contemporâneos uns dos outros, são também 

sucessivos, ou seja, ocorrem uns após os outros, constituem uma história. 

A continuidade, ou seja, o facto de o tempo ser um processo contínuo, significa que 

os acontecimentos ocorrem uns após os outros, mas não como uma série numérica 

espacial. Ao contrário do que ocorre no espaço, em que as partes das coisas podem 

ser divididas por existirem simultaneamente, não se pode realmente separar o 

presente do passado, porque quando focamos um instante presente ele já é 

passado. Daí não ser possível a medição, considerando que a medida implica 

sobreposição espacial. 

Para compreendermos a característica da duração, de uma sucessão contínua sem 

separação, Bergson propõe que pensemos numa melodia ouvida, não na melodia 

representada espacialmente, retendo a continuação do que precede no que se 

segue, a transição ininterrupta. 

“Escute a melodia de olhos fechados, pensando apenas nela, não justapondo mais sobre um 

papel ou sobre um teclado imaginário as notas que concebeis assim uma pela outra, que 

aceitam então tornar simultâneas e renunciam à sua continuidade de fluidez no tempo para 

se congelar no espaço: encontrareis individida, indivisível, a melodia ou a porção da melodia 

que tiveres recolocado na duração pura. Ora, nossa duração interior, encarada do primeiro ao 

último momento da vida consciente, é alguma coisa como essa melodia. Nossa atenção pode 

se desviar dela e consequentemente da sua indivisibilidade; mas, quando tentamos a 

separar, é como se passássemos bruscamente uma lâmina através de uma chama: dividimos 

apenas o espaço ocupado por ela. Quando assistimos a um movimento muito rápido, como o 

de uma estrela cadente, distinguimos muito nitidamente a linha de fogo, divisível à vontade, 

da indivisível mobilidade que ela subentende: é esta mobilidade que é pura duração.” 

(Bergson, 1972, p.102) 

A memória é o fator que possibilita a percepção consciente da temporalidade. Se 

pudesse haver consciência desprovida de memória, viveríamos num eterno 
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presente, sem as noções de antes e depois, nem as de sucessão, continuação ou 

mudança. É a memória que nos possibilita relacionar as vivências presentes com as 

anteriores e religar dois instantes. 

Então, para o autor, é a partir da temporalidade interior que atribuímos 

temporalidade aos eventos externos. Em cada momento da nossa vida interior 

podemos estabelecer uma correspondência com um momento do nosso corpo e de 

toda a matéria circundante simultânea, podendo ainda, graças à memória, estender 

essa correspondência aos eventos anteriores. 

As considerações de Bergson lançaram um olhar novo sobre a natureza, visando 

evidenciar as limitações da visão da ciência. As suas críticas e ideias vieram ressoar 

com o pensamento de Ilya Prigogine, que, tendo vivido até ao início do século XXI, 

veio a participar numa verdadeira transformação da ciência. 

Prémio Nobel de Química, Ilya Prigogine, à semelhança de Bergson, discordava de 

várias concepções da ciência clássica e procurou introduzir o tempo como 

constituinte fundamental para a vida e para o entendimento da realidade. 

O interesse pelo tempo tornou-se um eixo condutor das suas pesquisas. Os estudos 

de termodinâmica de não-equilíbrio, com as estruturas dissipativas e o conceito de 

auto-organização, já revelavam a preocupação do autor com o papel da 

irreversibilidade. 

“O exemplo mais simples de estrutura dissipativa que podemos evocar por analogia é a 

cidade. Uma cidade é diferente do campo que a rodeia; as raízes dessa individuação estão 

nas relações que ela mantem com o campo adjacente: se estas fossem suprimidas, a cidade 

desapareceria.”	(Prigogine 2002) 

As estruturas dissipativas contrastam de forma muito evidente “com as estruturas de 

equilíbrio, como os cristais, que, uma vez formados, podem permanecer isolados e 

são estruturas “mortas”, que não dissipam energia.” (Prigogine 2002) 
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O não-equilíbrio cria ligações de longo prazo e o autor assinala que, na situação de 

equilíbrio, a matéria é “cega” (cada molécula vê apenas as que a rodeiam), enquanto 

que o não-equilíbrio, pelo contrário, leva a matéria a “ver”. Isto remete para uma 

nova coerência, que demonstra a importância da seta do tempo: a descoberta da 

variedade das estruturas dissipativas tem sido motivo de espanto contínuo, já que 

“elas mostram o papel criador fundamental dos fenómenos irreversíveis, portanto, 

também da seta do tempo.” (Prigogine 2002) 

A teoria das estruturas dissipativas agrega uma nova visão do tempo (flecha do 

tempo), assente na irreversibilidade. Isto vem contribuir para uma reformulação 

dentro da própria Ciência, por tornar impossível continuar aceitar a explicação de 

alguns fenómenos a partir dos conceitos da mecânica clássica, determinista e 

reversível. 

Vários exemplos evidenciam que a irreversibilidade da seta do tempo tem a função 

de criar estruturas e, segundo o autor, só existe verdadeiramente um “sistema” na 

situação de não-equilíbrio, já que sem as respetivas correlações de longa duração 

não poderia existir vida. 

Então, para Prigogine, pensar a natureza na sua real complexidade - e não apenas  

idealizada como nos modelos da física clássica e da física quântica - leva a 

considerar os processos instáveis associados a uma flecha do tempo. O próprio 

eterno retorno, a ideia de tempo circular que retorna periodicamente às origens, é 

marcado pela seta do tempo que impossibilita a simetria entre passado e futuro: 

“Nenhum saber jamais afirmou a equivalência entre o que se faz e o que se desfaz, entre 

uma planta que cresce, floresce e morre, e uma planta que renasce rejuvenesce e volta à sua 

semente primitiva, entre um homem que amadurece e aprende e um homem que que torna 

progressivamente criança, depois embrião e depois célula.”	(Prigogine, 2002) 

Com base em reflexões sobre o nascimento do tempo, Prigogine (1991) emprega o 

termo flecha do tempo, cuja existência não só precede a criação como não tem 
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motivo para deixar de existir, retomando os conceitos de irreversibilidade e 

probabilidade, que são básicos nesta questão. Os processos irreversíveis, ligados às 

instabilidades dinâmicas, cumpriram um papel decisivo desde o nascimento do 

universo, pelo que, nessa perspectiva, o tempo é eterno. Os indivíduos têm 

determinada idade, a civilização tem uma idade, o universo também tem uma idade, 

mas o tempo não tem princípio nem fim. 

Nessa mesma perspectiva de redefinir o tempo, Prigogine (2002) rediscute o caos e 

as leis da natureza, mesmo porque todos esses conceitos estão entrelaçados: 

“Na perspectiva clássica, uma lei da natureza estava associada a uma descrição determinista 

e reversível do tempo, em que o futuro e o passado desempenhavam o mesmo papel. A 

introdução do caos obriga-nos a generalizar a noção de lei da natureza e nela introduzir os 

conceitos de probabilidade e de irreversibilidade.” (Prigogine,2002) 

Existem, portanto, diferenças essenciais entre as abordagens de Bergson e 

Prigogine. Bergson usa o método da intuição, essencialmente filosófico e, segundo 

ele próprio, o único capaz de apreender a duração, e define-a através dos conceitos 

de consciência e memória, como tempo vivido, o tempo da própria vida. Já o 

trabalho de Prigogine não considera a questão da consciência, e assenta num 

método científico. Porém, Prigogine propõe uma nova aliança entre a filosofia e a 

ciência, entre o homem e natureza, entre as chamadas áreas “exatas” e “humanas” 

(Prigogine, Stengers, 1997). 

Para Prigogine, o afastamento entre as duas culturas reside na compreensão que 

cada uma tem do tempo. Mesmo considerando as diferenças óbvias entre os seus 

objetos, é na noção do curso de tempo que se encontra a divisão entre essas 

culturas. 

“Nas ciências naturais, o ideal tradicional era alcançar a certeza associada a uma descrição 

determinista, tanto que até́ a mecânica quântica persegue esse ideal. Ao contrário, as noções 

de incerteza, de escolha e de risco dominam as ciências humanas, quer se trate de 

economia, quer de sociologia. (...) Estou completamente de acordo com Karl R. Popper 

quando afirma que o problema central, que está na base da dicotomia entre as duas culturas, 
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é o do tempo. O tempo é a nossa dimensão existencial e fundamental, é a base da 

criatividade dos artistas, dos filósofos e dos cientistas. “ (Prigogine, 2002) 

O que aproxima o filósofo e o cientista aqui destacados é o tempo, seja ele duração, 

seja ele flecha ou seta do tempo, e o facto de ambos terem desenvolvido uma 

postura crítica em relação à ciência clássica, newtoniana, mecanicista. 

Para Bergson, o tempo é essencial para o entendimento da própria vida e, para 

Prigogine, ele é a matéria-prima criadora da realidade, fonte inesgotável do novo, 

pilar de uma nova visão da ciência e da natureza, que corresponde às novas 

descobertas da própria física. Ambos destacam a importância do tempo como um 

fenómeno independente do homem e como base da construção de uma visão 

filosófica vitalista em Bergson e de um sistema teórico-científico em Prigogine. 

 

1.4. TEMPO E CIVILIZAÇÃO 

1.4.1. Tempo sagrado e tempo profano segundo Mircea Eliade 

(1907- 1986) 

Para o romeno Mircea Eliade, historiador das religiões, filósofo e professor da 

Universidade de Chicago, a diferença fundamental entre o homem moderno e o 

homem das sociedades arcaicas reside no fato de este se manter indissoluvelmente 

vinculado com o Cosmos e com os ritmos cósmicos, enquanto o primeiro apenas se 

vincula com a História. Embora também para o homem arcaico haja uma história do 

Cosmos, uma vez que este é visto como obra de seres sobrenaturais ou heróis 

míticos, a história do cosmos e da humanidade é uma “história sagrada”. Sendo 

constantemente preservada e legada através de mitos, esta história sagrada pode 

ser repetida infinitamente, “no sentido de que os mitos servem como modelos para 

cerimónias de reatualização periódica dos importantes eventos ocorridos no principio 

dos tempos.” (Eliade, 1992). O mito oferece-nos então importantes revelações 

acerca da estrutura do Tempo – ele “relata acontecimentos que têm lugar in 
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principio, isto é «nos princípios», num instante primordial e intemporal, num lapso de 

tempo sagrado.” (Eliade, 1992). Este tempo sagrado é qualitativamente distinto do   

tempo profano, contínuo e irreversível em que reside a nossa existência quotidiana e 

dessacralizada.  

Eliade mostra-nos que o homem arcaico se guiava a partir dos seus deuses, num 

processo de imitação daquilo que é sagrado, através de rituais míticos. Tais rituais 

têm também a função de permitir aos homens tornarem-se contemporâneos dos 

seus deuses. Havia nas sociedades tradicionais um empenho em suprimir 

periodicamente o Tempo, regenerando-o, através de rituais que, de alguma forma, 

reatualizavam a própria cosmogonia. Esta reatualização dos acontecimentos 

míticos, que resulta numa abolição do tempo profano, sendo um atributo específico 

destas sociedades, bastaria por si só para estabelecer a diferença entre o mundo 

arcaico e as nossas sociedades modernas. 

O mito tem, para o homem arcaico, o poder de o arrancar do tempo - retira-o do seu 

tempo pessoal, cronológico, «histórico», lançando-o no Grande Tempo, no instante 

paradoxal que não pode ser medido porque não é composto de duração. Ou seja, o 

mito impõe uma ruptura no Tempo profano e constitui uma abertura para o Tempo 

sagrado.  

Segundo Eliade, o tempo é heterogéneo, tem duas expressões fundamentais: O 

tempo profano, que é o do quotidiano, no qual se inscrevem os atos desprovidos de 

significado religioso, e o tempo sagrado, que  é reversível, circular, é um eterno 

presente mítico, reintegrado periodicamente pela linguagem dos ritos.  

“(...) portanto um tempo sagrado e “forte”: sagrado porque transfigurado pela presença dos 

Deuses. Forte porque era o tempo próprio e exclusivo da criação mais gigantesca que já se 

efetuara: a do Universo. Simbolicamente o homem voltava a ser contemporâneo da 

cosmogonia, assistia a criação do mundo.” (Eliade, 2016) 

Assim, o “homem religioso” de Eliade vive estas duas qualidades de tempo, 

recusando-se a viver apenas no “presente histórico”, buscando a experiência de 



TEMPORALIDADE E BIODANZA 

 39	

eternidade que a temporalidade sagrada oferece. 

O “homem não-religioso” também experimenta alguma heterogeneidade do tempo, 

seja vivenciando a alternância entre o tempo monótono do dia-a-dia e o “tempo 

festivo” relacionado com o lazer, seja experimentando ritmos temporais diversos ou 

distinguindo tempos com variações de intensidade: “quando escuta sua música 

preferida ou, apaixonado, espera ou encontra a pessoa amada - experimenta, 

evidentemente, um ritmo temporal diferente de quando trabalha ou se entedia.”	

(Eliade, 2016) 

A diferença da vivência do tempo entre o homem religioso e o homem não-religioso 

está na percepção desta heterogeneidade: o primeiro procura e reconhece os hiatos 

na duração temporal comum quotidiana, os intervalos “sagrados”, que tem uma 

estrutura temporal totalmente distinta e uma origem também diferente por se tratar 

de um tempo primordial, suscetível de tornar-se presente pela cerimónia ou festa. Já 

o homem não religioso não reconhece qualquer rotura ou mistério no tempo, uma 

vez que ele encerra uma forte dimensão existencial: relaciona-se com a própria 

existência do homem, que tem um princípio e um fim, que é o aniquilamento da 

existência, a morte. 
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CAPÍTULO II 

 

2. A BIODANZA COMO “LABORATÓRIO” DA PERCEPÇÃO TEMPORAL 

A  Biodanza, como o Tempo, é profundamente arquetípica:  

“Não há nada na Biodanza que não aponte para símbolos universais. Tudo está a expressar 

a universalidade, e a proposta é que incorpores na tua identidade toda esta universalidade.” 

(Sarpe,2015) 

 

2.1. A APRECIAÇÃO DO TEMPO NO MODELO TEÓRICO 

O Modelo Teórico de Biodanza 

compreende-se num contexto cósmico, já 

que se trata de uma visão totalizadora da 

vida humana, inscrita no processo de 

génese da vida e da sua evolução 

(filogenética e ontogénica). Assim, este é 

um modelo do "Homem Cósmico", em 

que a temporalidade está representada 

quer ao nível da filogenia, uma vez que o 

modelo abarca a representação da 

história genealógica da espécie humana, 

quer ao nível da ontogénese, por 

compreender as transformações sofridas 

por um indivíduo, desde a sua geração 

até ao completo desenvolvimento. 

Este modelo começou por ser inspirado nas experiências clínicas com pacientes 

psiquiátricos, desenvolvidas por Rolando Toro a partir de 1965 no Hospital 

Psiquiátrico de Santiago, no Chile. Tendo passado por variadas modificações e 
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ajustes ao longo de 40 anos de aperfeiçoamento, o modelo manteve a sua estrutura 

original, que assenta em dois eixos fundamentais, um horizontal, de natureza 

pulsante, e outro vertical e ascendente.  

 

2.1.1. No eixo horizontal 

O eixo horizontal do Modelo Teórico de Biodanza resultou das primeiras 

experiências com danças em pacientes do hospital psiquiátrico. Com a finalidade de 

estimular as emoções através da dança e do encontro humano, Toro experimentou 

dois tipos distintos de exercícios, que apresentaram respostas neurovegetativas 

muito específicas – os exercícios euforizantes, estimulando a identidade, originavam 

respostas simpático‐adrenérgicas, e os exercícios de regressão (em "câmara lenta") 

levavam a respostas parassimpático‐colinérgicas. 

Foi a partir destas respostas que Toro identificou os dois estados que constituem a 

polaridade do eixo fundamental do modelo - o estado de “consciência intensificada 

de si” (a que chamou, numa primeira fase, “Identidade”) e o de estado de 

“regressão”. Foi ao constatar que a “Identidade” abrange a totalidade do modelo 

teórico que o autor substituiu aqui esse termo por “consciência intensificada de si”, 

aprimorando o ajuste entre a terminologia e o significado das duas polaridades, 

entre as quais a Identidade humana transita naturalmente no seu quotidiano.  

 

A consciência intensificada de si mesmo permite uma ampliação da percepção do 

mundo e é responsável pelos estados de vigília e de prontidão para ação, e pela 

clara noção dos limites corporais que separam o indivíduo do mundo. Esta 

consciência de estar vivo, segundo Toro, não só nos permite tomar contato com a 
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própria identidade como constitui o ato primeiro da identidade.  

Quanto ao estado de regressão, trata-se de um regresso psico-biológico a períodos 

pré‐natais ou da primeira infância, em que o indivíduo dissipa os seus limites 

corporais, diminui a vigilância e se entrega  a um estado cenestésico semelhante ao 

que experimenta o bebé ainda no interior do útero, e durante o qual algumas 

funções fisiológicas da primeira infância são reeditadas. Esta ativação 

parassimpática comporta uma sensação de fusão com o meio e tem ressonância 

com mensagens originais de vida. 

Estes dois estados de consciência são vivenciados no quotidiano de qualquer 

indivíduo através da alternância entre atividade e repouso, vigília e sono. Para Toro, 

eles “são absolutamente complementares e abarcam a totalidade da experiência 

humana”.  A biodanza torna possível induzir esses estados através de exercícios 

específicos, reestabelecendo o equilíbrio neurovegetativo e a renovação orgânica. A 

passagem de um destes estados ao outro dá-se mediante um processo de transe. 

 

 

 

O transe, neste sentido, trata-se então da passagem do estado de vigília ao estado 

de regressão, ou seja, do trânsito entre dois estados de consciência. O transe tem 

um efeito reparador e integrador e o retorno do transe é naturalmente acompanhado 

de uma experiência de “expansão de consciência” e de uma profunda sensação de 

“renascimento”.  

Assim, considerando a alternância natural entre dois estados, em termos temporais, 

o eixo horizontal do modelo representa um circuito em perpétuo movimento, um 

continuum entre os dois polos. A temporalidade vivenciada no eixo horizontal do 

modelo teórico, sendo pulsante, tem esta dimensão cíclica que podemos relacionar 

com o tempo circular e reversível de Eliade, o tempo sagrado que é reintegrado 

CONSCIÊNCIA	
INTENSIFICADA	

DE	SI	
REGRESSÃO	
REGRESSÃO	

TRANSE	
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periodicamente pela linguagem dos ritos. Essa reactualização periódica do tempo 

primordial, que a cerimónia permite tornar presente e que comporta uma forte 

dimensão existencial, tem um paralelismo claro com o regresso aos estados 

perinatais, induzidos pela regressão na sessão de biodanza: 

“Um trânsito em direção ao primordial. (…) Na medida em que a pessoa diminui sua 

vigilância, perde a noção do próprio limite corporal. A regressão significa submergirmos no 

leito de nossa espécie, retomar a mensagem. (...) O segredo da renovação da vida está 

nessa coerência com a origem. Sem a capacidade para renovar-se, nenhum organismo 

poderia sobreviver. Este processo de renovação só é possível mediante atos de regressão e 

reprogramação, uma espécie de ressonância permanente com o originário. (...) A Regressão 

é uma função natural do ser humano, sua possibilidade de remontar‐se ao passado e 

conectar‐se com a origem.” (Toro, s.d.) 

Por outro lado, sendo este trânsito entre os dois estados uma pulsação continuada 
ao longo do processo de desenvolvimento humano (representado pelo eixo vertical 
do modelo, como veremos adiante), de cada vez que o indivíduo experimenta o 
processo de reedição que ocorre na regressão, a experiência de renascimento é 
sempre diferente, porque o indivíduo já não é o mesmo. Ou seja, não mergulhamos 
duas vezes na mesma regressão, como imaginamos que diria Heráclito. Para além 
desta aproximação mais imediata à temporalidade do filósofo grego, referimos ainda 
que, segundo o seu pensamento, o tempo atua como um poder renovador da 
existência através do fluxo perpétuo em que tudo se converte no seu contrário, tal 
como a pulsação constante da identidade humana entre as duas polaridades do eixo 
horizontal do modelo.  

 

2.1.2. No eixo vertical 

O eixo vertical do modelo nasce da filogenia. Tem na sua base todo o Potencial 

Genético do indivíduo e no topo a Integração da identidade, representando o 

processo de crescimento e desenvolvimento humano, a ontogenia. Após o 

nascimento, os seis primeiros meses de vida deixam no indivíduo uma impressão 

fundamental, marcada pela experiência das suas primeiras respostas aos estímulos 
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externos e internos, chamada de protovivência, que será determinante na expressão 

dos potenciais genéticos daí em diante.  

O percurso ascendente faz-se mediante cinco modalidades 

de manifestação diferenciadas, através das quais o potencial 

humano individual se expressa, denominadas linhas de 

vivência (vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e 

transcendência). Estas influenciam-se e potencializam-se 

reciprocamente, pelo que se apresentam entrelaçadas no 

modelo, formando uma espiral ascendente, que representa o 

processo de integração da identidade, que dura toda a vida 

do indivíduo e que constitui, portanto, um processo de 

ontogénese. 

As linhas de vivência, como canais de expressão dos 

potenciais genéticos, tendem à integração e expressão da identidade. Representam 

grupos de potencial humano:  

A Vitalidade refere-se à capacidade de agir, ao ímpeto vital, ao repouso, reabilitação 

respiratória e ao potencial para o equilíbrio orgânico; a Sexualidade refere-se à 

capacidade de disfrutar, e de sentir prazer e desejo; a Criatividade é o elemento de 

renovação da própria vida, referindo-se à capacidade de produzir mudanças e de 

criar-se a si mesmo (autopoiesis); a Afetividade refere-se à capacidade de 

vinculação, de sentir amor pelos seres humanos e pela vida em geral, de cuidar e 

ser cuidado; a Transcendência relaciona-se com a capacidade de sentir a vida e a 

identidade, de forma ampliada, numa expansão de consciência, que vai muito para 

além do ego. 

Estas linhas de potencial humano são ativadas ou inibidas por fatores ambientais. 

Os fatores químicos e endógenos que influenciam a expressão dos genes são 

denominados cofatores (hormonas, neurotransmissores, proteínas, etc.). Os fatores 

externos ambientais, designados ecofatores, poderão estimular os potenciais ou 
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bloqueá-los em diversas fases do ciclo vital. De todos os ecofatores, os fatores 

humanos são claramente os mais importantes, sendo determinantes no estímulo ou 

inibição dos potenciais genéticos e a Biodanza cria condições para que o conjunto 

de ecofatores humanos seja otimizado através do afeto, da alegria compartilhada, do 

erotismo, da expressão das emoções, etc.  

No processo integrativo intervêm três estratos de inconsciente, ligados entre si: o 

Inconsciente Pessoal de Freud (memória do indivíduo), o Inconsciente Coletivo, de 

Jung (memória da espécie), e o Inconsciente Vital (memória cósmica). 

A ontogenia evolui através de processos de maturação e diferenciação, de 

complexidade crescente, e dá saltos evolutivos, chamados Transtase, que emergem 

a partir de períodos de homeostase e que são estabilizados através de um novo 

período de homeostase, numa pulsação através da qual se realiza a integração 

existencial. 

No que respeita à temporalidade inerente ao eixo vertical do modelo, verifica-se que, 

ao percorrer o caminho da ontogenia, que aponta a Integração da identidade 

(objetivo central do sistema Biodanza), o indivíduo vivencia a seta do tempo de 

Prigogine: 

No seu processo de desenvolvimento, o indivíduo, enquanto expressa o seu 

potencial genético no meio e é influenciado por este (sendo o indivíduo, claramente, 

uma estrutura dissipativa), vai criando uma combinação e expressão únicas de 

características que são o garante da sua singularidade. A manifestação dos 

potenciais pulsa, como vimos anteriormente, entre dois estados de consciência 

fundamentais (representados no modelo pelo eixo horizontal), numa temporalidade 

cíclica de eterno retorno. No entanto, o eixo vertical aponta claramente um sentido 

não reversível do desenvolvimento humano, rumo à integração da identidade. 

Cabe aqui lembrar que, para Prigogine, os processos instáveis estão associados a 

uma flecha do tempo, sendo o próprio eterno retorno (a ideia de tempo circular que 
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retorna periodicamente às origens) marcado pela seta do tempo, que impossibilita a 

simetria entre passado e futuro. Acrescentamos que, no modelo teórico de 

Biodanza, o processo evolutivo da estrutura dissipativa única que é cada indivíduo 

resulta de um cruzamento entre uma temporalidade claramente direcionada desde 

um “antes” para um “depois” irreversíveis (vertical ascendente), e uma temporalidade 

cíclica e pulsante (horizontal pulsante), pelo que a representação desta intercepção 

de temporalidades no processo de desenvolvimento humano da integração da 

identidade não resulta numa linha reta, mas numa espiral evolutiva ou, como diria 

Prigogine, num processo instável, associado a uma flecha do tempo que 

impossibilita a simetria entre passado e futuro. 

Estabelecida esta relação entre a ontogenia e a flecha temporal de Prigogine, e 

considerando que ela constitui o percurso da identidade humana com vista à sua 

integração, impõe-se também uma relação estreita com a reflexão em Ser e Tempo 

de Heidegger: 

Desde logo, encontramos uma concordância muito significativa entre o conceito de 

Identidade na Biodanza de Rolando Toro (cuja apreciação mais completa não cabe 

no âmbito desta monografia) e o Dasein de Heidegger – Para Toro, a identidade é 

imutável mas está em permanente transformação, e constitui o que o homem é, 

como acontecimento único, dentro da diversidade. “A Identidade é, portanto, a 

qualidade de Ser.” (Toro, s.d.). A Identidade é estável e dinâmica, sendo aquilo que 

permanece, apesar das mudanças, e só adquire existência explícita em confronto 

com o mundo, revelando-se na presença de outros. “A vinculação com o mundo 

significa, portanto, perder e ganhar a Identidade. Ser ou deixar de ser. Só assim se 

organiza e reorganiza o trato com a realidade.” (Toro, s.d.). 

O eixo vertical do modelo abarca, assim, a visão heideggeriana do tempo como 

condição sem a qual não existe o ser. Encontrando-se permanentemente inacabada 

no seu caminho para a integração, a Identidade, como o Dasein, é um ainda-não, 

pelo que a compreensão do seu sentido está necessariamente associada à 
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temporalidade. A qualidade de “ser-para-a-morte” do Dasein é claramente 

experienciada pela Identidade que, sabendo-se finita, é aliada do tempo -  é no 

tempo que ela pode expandir-se no mundo em busca da sua integração, e é na 

consciência do tempo e certeza da morte que pode redescobrir o prazer e a alegria 

de sentir-se viva e recriar o propósito do seu Ser-aí.  

 

2.1.3. No Princípio Biocêntrico  

O modelo teórico de Biodanza é composto por duas espirais sobrepostas. Uma, 

exposta anteriormente pelas descrições dos eixos horizontal e vertical, representa o 

caminho de desenvolvimento da espécie humana, e outra que mostra o contexto 

biocósmico no qual toda a vida se origina. 

Toda a teoria da Biodanza se desenvolve a 

partir do Princípio Biocêntrico, formulado por 

Toro em 1970, que preconiza que o universo 

está organizado de acordo com a vida ("o 

universo existe porque há vida e não o 

contrário"). Neste paradigma, a vida é, portanto, essencial na génese do universo, 

sendo também o centro organizador de tudo. O planeta Terra e o universo são 

organismos vivos, o que possibilita a natural integração entre o ser humano e o 

cosmos.   

O Princípio Biocêntrico está representado no modelo teórico, nas condições 

cósmicas iniciais para a génese da vida, que se encontram na fronteira do caos e no 

princípio de vida cósmica.  

Segundo Toro, o caos é o lugar mais favorável à génese da vida, já que oferece as 

maiores possibilidades de interação entre as suas substâncias. Todas as situações 

de caos encerram os princípios para o surgimento de situações de ordem, sendo a 

própria vida um movimento constante do caos para a ordem, não linear, mas um 
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movimento pulsante entre caos e ordem – uma estrutura dissipativa que se 

desenvolve por transtases.  

A temporalidade que se manifesta no Princípio Biocêntrico, e é espelhada nesta 

espiral do modelo teórico, leva-nos, assim, de novo a Prigogine, para quem o tempo 

é a matéria-prima criadora da realidade e fonte inesgotável do novo. Os estudos de 

Prigogine também sustentam que há no universo uma programação orientada para a 

vida, em que sistemas complexos, adaptativos, capazes de se autocriarem 

(autopoiese) e de evoluir (desde biomoléculas a sistemas vivos) são gerados pela 

associação da diversidade de elementos no “caldo cósmico” em dinâmicas 

homeostáticas (equilíbrio do sistema vivo) e transtáticas (salto evolutivo). E estas 

estruturas dissipativas “mostram o papel criador fundamental dos fenómenos 

irreversíveis, portanto também da seta do tempo.” (Prigogine 2002). 

 

2.2. A EXPERIÊNCIA DO TEMPO NA SESSÃO DE BIODANZA 

Cada sessão de Biodanza oferece uma diversidade alargada de experiências 

temporais ao participante. No entanto, podemos dizer que tudo começa sob a 

incontornável regência de Kronos, o senhor do tempo linear, cronológico, 

quantificável, sem a qual a própria sessão não poderia ocorrer: 

Desde logo, para que se possa comparecer a uma sessão, é necessário que ela 

seja, agendada – tenha uma data, um horário e um limite temporal dentro do qual vai 

acontecer. Por outro lado, para além desta moldura “krono-lógica” que a contém e 

delimita, com contornos temporais finitos, o facilitador, tanto na preparação da aula 

como durante a mesma, tem sempre uma mão dada ao deus Kronos, mesmo 

quando é visitado, entusiasmado e arrebatado pelas outras deidades: 

Na preparação, o facilitador trabalha por exemplo com a adequação das músicas 

aos exercícios que escolhe e, por muito que a música tenha a função de deflagrar 
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estados vivenciais muito diversos (incluindo o da própria atemporalidade), ela terá  

uma determinada duração que habitualmente delimita cada exercício, tratando-se 

portanto de um elemento de estruturação do tempo linear da aula. 

Cada sessão de Biodanza tem uma duração aproximada de duas horas, sendo a 

primeira meia hora destinada à partilha verbal e as restantes hora e meia 

preenchidas pela parte vivencial da aula. 

Durante a sessão, para que os alunos possam entregar-se às vivências com o 

mínimo de elementos que estimulem a sua necessidade de controlo exterior, não 

deve haver nenhum relógio visível no espaço da aula, cabendo portanto ao 

facilitador o exercício do controle cronológico da sessão. 

Kronos está, assim, sempre presente na sessão de Biodanza, de formas nem 

sempre óbvias para o participante, como o contentor seguro, dentro do qual Kairos e  

Aion podem manifestar-se, isto é, fazerem-se presentes, oferecendo as miríades de 

outras possibilidades temporais, mais ou menos arrebatadoras ou inspiradas, 

sagradas, profanas, mais leves, mais densas, inefáveis, ... 

 

2.2.1. Na fase de parti lha verbal 

 “Foi o tempo que perdi com a 
minha rosa que a fez tão 
importante.” 

Antoine de Saint-Exupéry 

Nos grupos regulares, as sessões são semanais e em geral iniciam-se com um 

momento destinado partilha verbal, que garante dois elementos fundamentais no 

processo de Biodanza: A partilha vivencial (ou intimidade verbal) por parte dos 

alunos (referente a vivências que ocorreram em aulas anteriores) e o 

enquadramento teórico por parte do facilitador (referente à aula que irá ser dançada 

na sessão). 
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A partilha vivencial é opcional e aberta a qualquer elemento do grupo, e consiste em 

descrever vivências que experienciou, a partir daquilo que foi sentido, 

independentemente daquilo que possa ter sido pensado ou observado. Trata-se de 

um claro convite à expressão sincera da esfera do sentir, independentemente da 

clareza racional ou intelectual dessa expressão, que não deve ser confundida com 

qualquer espécie de diálogo terapêutico. Os restantes membros do grupo apenas 

escutam, acolhendo de forma afetiva o sentir de quem partilha, sem interromper, 

nem julgar, nem procurar completar ou interpretar aquilo que escutam.  

Este movimento de expressão, em que a pessoa que partilha estabelece ou reforça 

um vínculo de sinceridade e comunhão consigo próprio e com os companheiros, 

constitui também um importante catalisador de partilhas e de vivências dos 

companheiros, que o acolhem, pelo que também constitui claramente um movimento 

de auto-doação. 

“O relato de vivências não é só uma descrição fenomenológica no sentido de Merlau Ponti; é, 

na realidade, um modo de conexão profunda consigo mesmo e com os membros do grupo. 

Uma entrega generosa e autêntica da intimidade, um acto de confiança.“ (Toro, s.d.) 

Longe de se tratar de um mero relato de algo que aconteceu e ficou “lá trás”, este 

processo de reviver emocionalmente algo já experimentado remete-nos prontamente 

para o “passado presentificado” agostiniano, para a “lembrança presente das coisas 

passadas” que, como vimos, para o filósofo, se refere a uma temporalidade da Alma, 

através da qual o eu regressa a si para reconhecer a si mesmo.  

 

A partilha de uma experiência da vida interior com o grupo pode gerar uma vivência 

de profunda conciliação ou harmonização com o mundo. Então, muitas vezes a 

partilha de uma vivência significativa torna-se, por si só, outra vivência significativa, 

plena de profundidade e de sentido, para quem fala e para quem escuta -  a 

experiência agostiniana dos vestígios da eternidade, resultante do total acolhimento 

da existência no agora. 
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Ainda relativamente à experiencia temporal da partilha verbal, impõe-se também 

mencionar Bergson, cujo pensamento nos permitirá inclusivamente  ligar os dois 

momentos verbais – partilha vivencial e enquadramento teórico – à luz duma 

coerência filosófica:  

Para a sua “durée”, a ideia de tempo como duração, a memória é um fator 

determinante por possibilitar religar as vivências atuais às anteriores, a ligação dos 

instantes, que constitui a continuidade inerente à própria duração. Na partilha, a 

memória é, então, o fator que possibilita a percepção consciente da temporalidade, e 

segundo o autor, é a partir da temporalidade interior (aquela que contatamos no 

momento de uma partilha sincera) que conferimos temporalidade ao mundo exterior 

e que nos ligamos a um momento do nosso corpo. 

Por outro lado, considerando que o enquadramento teórico da sessão é uma forma 

de acrescentar significado às vivências que o facilitador projetou para a sessão, este 

constitui uma espécie de antecipação da parte vivencial da aula. 

Assim, se o momento da partilha vivencial tem o dom de “presentificar o passado”, o 

enquadramento teórico resulta numa experiência de “futuro presentificado” de Santo 

Agostinho. Já para Bergson, para quem o eu vive o presente com a memória do 

passado e a antecipação do futuro, os dois momentos da sessão constituiriam, uma 

combinação em que passado, presente e futuro se ajustam em harmonia para 

comporem a vivência interior, em que um momento se funde no outro, envolvendo-

se e crescendo com ele  - a duração. 

 

2.2.2. Na fase vivencial 

 “Neste lugar, não há 
pedacitos. Todo o tempo, a 
partir daqui, são eternidades.” 

Mia Couto 
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2.2.2.1. Na Vivência 

A Biodanza pressupõe o conceito de vivência, que é a base de sua metodologia. 

Wilhelm Dilthey definiu-a por “algo revelado no complexo psíquico dado na 

experiência interna de um modo de existir a realidade para um indivíduo”. Dilthey 

influenciou quer a fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, quer a ontologia de 

Martin Heidegger. Rolando Toro, ao criar o sistema Biodanza, veio definir e 

caracterizar a vivência, estabelecendo uma metodologia definida e estruturada para 

a integração da identidade e o desenvolvimento humano: 

“(…) redefini o conceito de vivência como a experiência vivida com grande intensidade por um 

indivíduo no momento presente, que envolve a cenestesia, as funções viscerais e 

emocionais. A vivência confere à experiência subjetiva a palpitante qualidade existencial de 

viver o “aqui e agora”. Defini as características essenciais da vivência e estruturei uma 

metodologia precisa para induzir vivências voltadas à integração e ao desenvolvimento 

humano mediante a estimulação da função arcaica de conexão com a vida, já que a vivência 

é a expressão psíquica imediata desta função.” (TORO,2002). 

Segundo o autor, a vivência constitui um meio de aprendizagem que envolve todo o 

organismo, e não apenas as funções corticais, e origina uma profunda e imediata 

conexão do indivíduo consigo próprio. 

Na Biodanza, a vivência tem um valor intrínseco e um efeito imediato de integração, 

pelo que lhe é conferida absoluta primazia em relação à função cognitiva, à 

consciência e ao pensamento simbólico.  E, não sendo sequer necessária qualquer 

análise da vivência ao nível da consciência, só́ posteriormente caberá́ a esta registar 

os estados internos evocados. Assim, a Biodanza veio propor uma epistemologia 

totalmente inovadora, inaugurando uma forma extremamente profunda de acesso à 

consciência de si e do mundo através da vivência. Para Toro, o conhecimento e a 

evolução da consciência partem de uma base vivencial, e não racional, pelo que o 

método acarreta uma inversão epistemológica relativamente aos paradigmas 

racionalistas, positivistas e antropocêntricos. 
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O mecanismo principal da Biodanza é precisamente a indução de vivências 

mediante a música, a dança e as situações de encontro em grupo. Cada vivência é 

individual, subjetiva e única, é vivida com intensidade no instante aqui e agora, e tem 

um efeito imediato de integração. As vivências têm, assim, efeitos sobre a 

Identidade, nos processos de integração afetiva, na realização existencial e nos 

estados de consciência. Por serem dotadas de uma importante dimensão 

cenestésica, as vivências proporcionam sensações de prazer, alegria, bem-estar, 

erotismo.  

Também aqui, na fase vivencial da sessão, o grupo se constitui como o continente 

afetivo seguro para a expressão individual, pelo que, na expressão da sua 

identidade por meio das vivências integradoras, o participante é altamente 

respeitado, valorizado, aceite e acarinhado. Isto permite que o aluno vivencie a 

corporeidade como uma fonte de prazer, de potência criativa e de expressão afetiva. 

Em termos temporais, podemos então dizer que a vivência é anterior à consciência, 

podendo a sua consciencialização ser imediata, ou posterior. Registamos ainda que 

ela é passageira e, manifestando-se com intensidade e no momento presente, ela 

constitui uma experiência de total imersão no aqui e agora. Nesse sentido, a 

vivência parece conter o segredo para o “alinhamento entre corpo e alma” referido 

por Pascal como necessário para não nos evadirmos do presente. 

Recordando que o filósofo explica o escapismo do presente - a nossa errância pelos 

“tempos que não são nossos”, e a incapacidade de permanecermos “no único que 

nos pertence” - pelo facto de o real nos agredir, podemos presumir que Pascal 

certamente enalteceria o sistema de Rolando Toro, que, através da qualidade 

vivencial proposta (e consequentes prazer e bem-estar), nos permite uma inteireza 

existencial (a alma podendo estar onde o corpo está) num aqui e agora, que não só 

não nos agride como é sentido como totalmente seguro e prazeroso. 

Pelas suas características, a vivência na Biodanza, para além de ser um elemento 

chave na inversão epistemológica proposta por Toro, permite também inverter o 
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resultado, descrito por Pascal, a que o nosso escapismo para o passado ou para o 

futuro nos condena, e segundo o qual “nunca vivemos, mas esperamos viver”. As 

vivências, para além de nos atirarem para o momento presente, geram a sensação 

global de "sentir-se vivo". 

Este caráter “vivificante” e prazeroso da vivência leva-nos ainda a recordar a relação 

tranquila de Epicuro com a nossa finitude. A vivência em Biodanza seria um veículo 

de excelência para a “vida boa” de Epicuro, e, nesse sentido, uma forma de nos 

arrancar à moldura mais ou menos ansiogénica da nossa finitude, para nos lançar 

na degustação de uma vida semelhante à dos deuses imortais. 

 

2.2.2.2. Nas danças 

Os exercícios visam induzir vivências que estimulem a expressão dos potenciais 

genéticos humanos representados no Modelo Teórico de Biodanza pelas cinco 

linhas de vivência, bem como reforçar os três níveis de conexão com a vida, 

promovendo vivências de conexão do indivíduo consigo próprio, com os seus 

semelhantes e com o universo. Alguns exercícios são individuais, outros são 

executados em pares e outros ainda em grupos ou envolvendo todo o grupo. Do 

ponto de vista funcional, Toro classificou-os em quatro categorias, que estão 

presentes na generalidade das sessões de Biodanza - exercícios de integração 

motora, de integração afetivo-motora, de comunicação afetiva e comunhão, e 

exercícios específicos de expressão dos potenciais genéticos. 

Cada exercício envolve uma combinação de vários elementos, pelo que pode ser 

experimentado em diferentes dimensões temporais, independentemente da 

profundidade vivencial atingida.  

2.2.2.2.1. Na música 

A música e o tempo têm uma estreita relação. O termo tempo na música, refere-se à 

velocidade (ou andamento) a que é executada uma peça musical, correspondendo 
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ao espaço de tempo entre os diferentes sons e à duração dos próprios sons. Existe 

uma clara dependência da música em relação ao tempo, já que na ausência deste, 

nem sequer um som (confinado entre o início e final de uma vibração num 

determinado intervalo de tempo) poderia ter existência.  

A maioria dos exercícios são realizados com suporte musical, havendo, no entanto, 

alguns que decorrem em silêncio e outros que envolvem o canto dos participantes. A 

música é um poderoso elemento deflagrador de vivências e a sua seleção obedece 

a critérios muito específicos, de acordo com  as exigências da semântica musical 

adequada a cada exercício. Cada música selecionada deve originar uma unidade de 

sentido com o exercício e a vivência almejada. 

A duração de cada dança é usualmente delimitada pela duração do trecho musical 

que lhe dá suporte (por vezes, a música não é utilizada na totalidade quer pela  

observação do grupo durante a dança, quer por uma questão de adequação à 

proposta do exercício). Habitualmente, é com os primeiros acordes que o aluno 

inicia a sua dança e, geralmente, termina-a com o final da música. No entanto, para 

além desta “função Kronos”, a música comporta uma vasta diversidade de 

experiências temporais. Mesmo para um aluno principiante, se o seu movimento 

“adere” ao ritmo da música, ela mantém-no no aqui e agora de cada instante do 

exercício, potenciando assim o caminho para a vivência. “A eficácia de um exercício 

de Biodanza radica na profunda integração entre a música, o movimento e a 

vivência” (Toro, s.d.).  

Outro aspeto fundamental para a temporalidade que a música acrescenta é o da sua 

prolepse, que permite, num instante de total presença na dança, “prever” e por isso 

“adiantar” no agora a resposta (motora, emocional, vivencial) dada num futuro 

imediato. É a prolepse que, permitindo “antecipar” o final do exercício, leva o aluno a 

conseguir “dar tudo” antes que a música termine, numa  experiência do “ser-para-a-

morte” do Dasein heideggeriano, ou (se escolhermos a abordagem mitológica) de 

agarrar a mecha dos cabelos de Kairos e dançar com as asas dos seus pés, antes 
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de ser devolvido a Kronos com o último acorde. 

 “Assim, uma música inicia nos primeiros compassos a ativação de um padrão de resposta 

afetivo- motor-expressivo que se desdobra com toda a sua força através da dança devido à 

prolepse musical que adianta as propostas psicomotoras no tempo-espaço. A prolepse 

musical se integra à prolepse afetiva em um só conjunto de ação e emoção.” (Toro, s.d.) 

2.2.2.2.2. Na consigna 

Cada exercício da sessão é facultado também através de uma consigna. A consigna 

é uma breve explicação da proposta inerente ao exercício subsequente, com o 

objetivo de motivar o movimento e a vivência. Os componentes básicos das 

consignas – ainda que possam não ser todos apresentados detalhadamente em 

cada consigna – são o nome do exercício, a forma de executá-lo (pauta motora), a 

sua projeção existencial e os seus efeitos fisiológicos. Tratando-se de um elemento 

determinante na qualidade vivencial atingida, dependendo da proposta do exercício 

em particular e da aula em geral, a consigna pode ser meramente descritiva ou 

realmente inspiradora e até poética. A consigna também pode ser mais ou menos 

elaborada do ponto de vista da exploração de um ou dos vários significados 

existenciais que uma dança pode abranger. É um poderoso elemento deflagrador de 

vivências e uma variável importante nas dimensões temporais passíveis de serem 

experimentadas  num exercício. 

O conteúdo da consigna pode levar o aluno, enquanto a escuta, a projetar-se 

naturalmente no futuro imediato em que executará o exercício que está a ser 

proposto. Mas pode também levá-lo a revisitar, num instante, um momento do 

passado em que tenha já vivenciado o exercício proposto (ou uma determinada 

versão do mesmo, ou um momento da sua vida ou um desejo que a dança ou a 

consigna evoquem), trazendo à consciência do momento uma memória que fica 

pronta a ser reatualizada pela nova recriação da mesma dança. 

Quando o assunto trazido pela consigna é particularmente importante para o aluno 

na sua história de vida (como ser capaz de receber ou ser capaz de colocar limites, 
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assumir e seguir o seu desejo, mostrar-se ao mundo tal como é, cuidar e ser 

cuidado, etc.), durante o exercício, e ainda que totalmente imerso no aqui e agora, é 

natural que, em vivência, o aluno dance grande parte da sua vida.  Em tais casos, é 

todo um passado, dançado com intensidade num instante de absoluta presença, que 

a vivência permite reatualizar e ressignificar num ápice. Esta alquimia temporal da 

vivência abre um novo e precioso campo de possibilidades para processos de 

transmutação de padrões indesejados, de apaziguamento consigo e com os outros, 

de cura de antigas feridas emocionais, de recriação de si próprio. 

2.2.2.2.3. Na demonstração 

Para além da consigna, e para alguns exercícios, o facilitador faz uma demonstração 

do mesmo, que apenas em alguns casos específicos tem a função de orientar 

movimentos próprios do exercício. Mas, globalmente, a demonstração constitui 

sempre e fundamentalmente uma forma de permitir aos alunos uma relação 

empática com o movimento, com a emoção, com a possibilidade vivencial, 

encontrada ali, nesse momento, pelo facilitador, que abre campo para a descoberta 

vivencial e expressão de potencial próprias de cada aluno.  

Sendo, como vimos, a música o elemento que geralmente marca o início de cada 

exercício, a demonstração do facilitador, tal como a consigna, é um  elemento que 

nos permite dizer que em alguns casos a dança do aluno já começou ainda antes de 

começar. A descoberta dos neurónios-espelho (que entram em atividade quer 

quando se executa ou sente algo, quer quando se observa em alguém uma ação ou 

a expressão de uma emoção) mostra-nos que os caminhos neuronais ativados pela 

realização da ação ou pela emoção, são também ativados na pessoa que apenas 

observa, numa espécie de inevitável “empatia neurológica”. Por isso, como explicou 

Nicole Schwalb (Schwalb, 2017), quando o aluno observa o facilitador a demonstrar 

um exercício, ele não está apenas a observar e a compreender, na realidade, o seu 

cérebro já o está a realizar, já está a criar os caminhos neuronais da sua dança, 

enquanto apenas observa. A demonstração tem, então, em termos temporais, a 
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faculdade de nos colocar numa dimensão em que, por vezes, o estado de vivência 

antecede a própria dança, numa sucessão de instantes sem separação, e no 

entanto distintos. Assim, embora identifiquemos claramente um antes e um depois 

do início do exercício, na continuidade indistinta dos instantes sobrepostos, é a 

própria aporia aristotélica que dançamos, quando “absorvemos” uma demonstração. 

 

2.2.2.3. Na curva da aula 

Algumas danças estimulam o sistema simpático–adrenérgico (ergotrópico), ativando 

a ação, habitualmente com a contribuição de músicas de ritmo alegre, euforizantes. 

Outras, acionam o sistema parassimpático–colinérgico (trofotrópico), estimulando o 

repouso e a reparação dos tecidos, contando naturalmente com músicas lentas e 

suaves. Há também exercícios que visam estimular uma passagem suave entre as 

primeiras e as segundas, de modo a conseguir-se harmonização e equilíbrio 

neurovegetativo na sessão.  

Assim, numa primeira fase, que corresponde à consciência intensificada de si do 

modelo teórico, as danças, geralmente assentes em músicas com uma vincada base 

rítmica, provocam aumento do ritmo cardíaco, elevação da pressão arterial, 

deslocamento do sangue aos músculos que vão entrar em ação, e  bronco-dilatação 

(permitindo uma maior ventilação), que constituem a resposta fisiológica que 

predispõe à vigilância e prontidão para a ação (mecanismos de luta e fuga). Esta 

ativação do sistema nervoso simpático por introdução de exercícios adrenérgicos 

visa promover a alegria e potência de viver, a conexão com o ritmo e incrementar a 

consciência corporal.  

Numa segunda fase, correspondente à regressão no modelo teórico, as vivências 

propostas são de natureza colinérgica, com movimentos desacelerados e suporte 

musical tendencialmente mais melódico do que rítmico, originando respostas 

fisiológicas como a diminuição do ritmo cardíaco, o aumento das secreções 
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salivares, a diminuição da pressão arterial e predisposição ao sono e ao repouso, ou 

as sensações de plenitude e paz. Esta estimulação do sistema nervoso 

parassimpático permite regularizar as funções do organismo e, ao promover a 

diminuição da vigilância e uma maior receptividade, conduz o participante ao estado 

regressivo.  

Para garantir a integração harmoniosa entre os dois tipos de vivência numa sessão, 

torna-se necessário implementar a progressividade que é inerente aos processos da 

própria vida (dia e noite, tensão e relaxamento, Yin e Yang, acordar e adormecer). 

Assim, o conjunto de exercícios de cada sessão é planeado de acordo com um 

gráfico curvilíneo que, em termos gerais, orienta o percurso progressivo entre uma 

primeira fase ascendente com danças de ativação (ativam o sistema simpático), uma 

segunda fase descendente, com exercícios de maior desaceleração (ativam o 

sistema parassimpático), e uma fase final de nova ativação.  

 

 

A denominada “curva da aula”, criada pelo didata chileno Carlos Garcia, 

corresponde a uma projeção horizontal do modelo teórico, em que o estado de 

“consciência intensificada de si” é atingido no cume ascendente da curva e o de 

“regressão” na fase descendente da mesma, pelo que as considerações anteriores 
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acerca da temporalidade no eixo horizontal do modelo teórico, aplicam-se aqui, em 

termos práticos, na experiência vivencial da globalidade da aula.  

Ou seja, a já referida dimensão cíclica da pulsação entre os dois estados de 

consciência, que o indivíduo experimenta na aula, relaciona-se claramente com o 

tempo circular, sagrado, reintegrado periodicamente pela linguagem dos ritos 

descrita por Eliade, assim como a vivência de estados perinatais, induzidos aqui 

pela regressão, têm a mesma forte componente existencial que a reatualização 

periódica daquele tempo primordial, que é tornado presente pela cerimónia. “A 

Regressão é uma função natural do ser humano, sua possibilidade de remontar‐se 

ao passado e conectar‐se com a origem.” (Toro, s.d.). 

Da mesma forma, na vivência da curva experimenta-se a temporalidade heraclitiana, 

mencionada na exploração do modelo teórico, uma vez que, aqui, após a reedição 

que ocorre na fase regressiva, o indivíduo, já na fase final de ativação, para além de 

se encontrar renovado em relação ao momento de ativação anterior, também 

experimenta um renascimento que é, ele próprio, novo relativamente aos que 

ocorreram nas sessões anteriores.  

O intervalo temporal entre sessões é semanal, justamente para permitir o período de 

homeostase necessário após a mobilização transformadora de cada aula. Há, assim, 

um processo de renovação (na curva da aula) cuja duração ocorre dentro de outro 

processo de renovação (a regularidade semanal das sessões) de duração maior, em 

que a ideia de “tornar-se” ininterruptamente, de “vir a ser”, se traduz na 

impermanência experimentada pessoalmente por cada participante.  

Tudo flui e nada se mantém, exceto a transformação, e é no íntimo de cada 

indivíduo que as ideias de Heráclito se concretizam. As determinações opostas de 

ser e não ser, do rio onde as águas jamais são as mesmas, do chegar e partir sem 

cessar (do estar ora vigilante, ora entregue) inscrevem-se numa cronologia que é 

estritamente pessoal. Mas, no grupo regular de Biodanza, é o traçado temporal da 

própria curva da aula (em cada sessão) e da sequência de aulas (em cada mês, 

ano, etc.) que oferece a todos em simultâneo o mesmo “script” – o fluxo perpétuo em 
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que tudo se converte no seu contrário tem o mesmo “desenho” para todos. Assim, a 

temporalidade interna em que o indivíduo experimenta o seu constante devir 

“particular” insere-se numa temporalidade grupal em que cada processo de 

desenvolvimento singular potencia e participa do processo de crescimento plural do 

grupo. Julgo caber aqui a frase com que costumo divulgar as aulas de Biodanza :  

“Um maravilhoso processo de transformação individual, que temos a alegria de 

percorrer juntos!!!” 

 

2.2.2.3.1. Em exercícios da fase de ativação 

O exercício que abre a parte vivencial das sessões é a “Roda inicial”, que, podendo 

ter diferentes matizes consoante o tema da aula, modela o ambiente cerimonial 

adequado ao “ritual de encontro humano”, que qualquer aula de Biodanza constitui.  

Qualquer roda em Biodanza é um exercício de comunicação afetiva que promove a 

integração do grupo, mas a roda inicial tem a particularidade de dar início à 

cerimónia, numa reedição simbólica de um tempo em que dançar era participar de 

encontros de reafirmação dos ciclos da vida. Na dança em roda, a comunidade 

reunia-se para celebrar os momentos importantes: desde a plantação à colheita, dos 

nascimentos aos funerais (Garaudy, 1980). Como ritual, os humanos dançavam, 

reforçando a sua vinculação ao grupo e partilhando valores e crenças, num encontro 

que acontece muito para além das palavras.  

Assim, quando os participantes da aula são convidados  a mover-se para a direita, 

na cadência do ritmo, de mãos dadas e voltados para um centro comum, o ritmo 

permite que se mantenham no presente, mas o círculo humano em movimento é 

também uma viagem no tempo circular sagrado, que coloca nesse presente toda a 

ancestralidade das comunidades humanas.   

Em todos os exercícios a par ou em grupos, a proposta afetiva, sempre presente, 

requer um ajustamento ao movimento do outro, que desafia, enriquece e permite um 

conhecimento de si mesmo e da sua humanidade, que não seria alcançável sem a 
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presença inestimável do outro humano. Para Toro, a Identidade revela-se na 

presença do outro e, no que respeita ao tempo, podemos estender essa ideia à 

noção da temporalidade própria. Quando, numa simples coordenação (caminhar de 

mãos dadas com um companheiro), precisamos de encontrar um ajuste entre o 

nosso próprio caminhar e o do outro para chegar a um caminhar comum, estamos 

também em busca de um tempo comum. O ritmo (tempo) da música torna-se um 

aliado precioso neste processo de adaptação, mas ele também varia com a variação 

da própria parceria, já que a harmonização temporal é sentida e conseguida de 

forma diferente com cada companheiro.  

“Agarrar a oportunidade” é uma dança de pares que tem a particularidade de 

provocar um estado de prontidão para a ação e alerta máximos, já que, à indicação 

do facilitador (ou quando este suspende a música por um segundo), os participantes 

devem trocar de par rapidamente, sem escolher nem pensar. É um jogo em que, 

para além de se solicitar rapidez, a dimensão temporal proposta no exercício é a de 

agarrar Kairos (o tempo da oportunidade) num brevíssimo intervalo de Kronos (a 

paragem da música), através de um brincar que predispõe à alegria e à diversidade 

de interações no grupo. 

Alguns exercícios que propõem variações na velocidade dos movimentos  

possibilitam, por isso mesmo, diferentes experiências de tempo. Exercícios como os 

de “Caminhar acelerado em zigzag” e “Aceleração máxima com hiperkinesia” 

retiram-nos do tempo comum pela grande aceleração, e o “Jogo de aceleração e 

desaceleração” permite, na mesma dança, a vivência de contração e expansão do 

tempo, experimentando no espaço da aula e nos diferentes tempos da música (que 

tem grandes variações de ritmo/melodia), a subjetividade do tempo, dançada no 

continuum espaço-tempo trazido por Einstein.  

A ”Dança livre de Fluidez” constitui um caminho eficaz para a parte regressiva da 

aula. Propõe movimentos arredondados e lentos de todo o corpo, com deslocamento 

harmonioso pelo espaço. Movimentar-se pela sala de forma consciente mas muito 
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mais lenta do que a usada habitualmente para se deslocar permite uma consciência 

nova de si e do entorno, numa vivência de desaceleração do tempo.  

Esta experiência pode ser intensificada com a “Dança de Fluidez com 

desaceleração”, que, radicalizando a lentidão dos movimentos, obriga à diminuição 

do deslocamento. Esta vivência de tempo “lentificado”, às vezes descrita em partilha 

vivencial como “parece que saí do tempo”, constitui uma visita de Aion o tempo não-

gerado, sem princípio nem fim, e prepara naturalmente a regressão. 

Exercícios específicos em a que a própria consigna convida à vivência de 

dimensões temporais: 

A “Dança de movimentos rápidos” traz a proposta de desenvolver uma espécie de 

parceria com o tempo, em que a aceleração, ao invés de remeter para a alienação, 

reforça o sentimento de controle e autonomia - a vida corre na velocidade com que 

se constrói o próprio caminho no mundo. 

A “Síntese existencial “ é um exercício geralmente proposto no final da fase de 

ativação e prepara o caminho para a fase regressiva. Trata-se de um caminhar em 

câmara lenta, em que o aluno é convidado a transportar consigo todas as suas 

temporalidades e potencialidades, caminhando num tempo concentrado, que inclui 

tudo o que foi, é e será. A proposta é vivenciar toda a sua existência, concentrada 

nesta ação em câmara lenta, em que caminham consigo a criança que foi e o ancião 

que será. Tudo o que passou na vida o trouxe até aqui e todas as alegrias, as dores, 

os pedaços de caminho mais doces e os mais difíceis o humanizam. Esta dança 

possibilita uma reconciliação com o passado, que será celebrada no final do 

caminhar com o encontro com o companheiro que o recebe no final da dança. A 

pessoa que o espera é o espelho da sua própria humanidade, pelo que, abraçando-

o, é a si mesmo que abraça e o encontro, na verdade, é consigo próprio na 

totalidade da sua existência temporal. 
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2.2.2.3.2. Em exercícios da fase regressiva 

A segunda fase da curva da aula começa por conduzir à regressão e termina com o 

caminho de retorno da mesma. A potencialidade para vivenciar dimensões 

temporais é aqui incontornável - o próprio termo “regressão” remete para a ideia de 

regredir, voltar ao passado. Esta possibilidade de reportar-se ao passado 

reconetando-se com a Origem é, para Toro, uma função natural do humano. O 

próprio sistema Biodanza foi desenvolvido, em boa parte, visando o acesso ao 

estado de regressão e, para induzi-la, emprega exercícios de transe (“trânsito” de 

um estado de consciência a outro) e estimulação do sistema parassimpático.  

Pelo que vimos anteriormente, na exploração do eixo horizontal do Modelo Teórico, 

as danças nesta fase da aula serão então marcadas pela temporalidade circular e 

reversível de Eliade, esse tempo sagrado que é reintegrado periodicamente pela 

cerimónia que aqui cada dança constitui.  

Mas neste caminho regressivo, na vivência dos exercícios que induzem o transe, o 

participante abandona a consciência de si e do mundo e diminui a vigilância para 

chegar a estados de maior entrega, até ao extremo da regressão, de onde sairá 

renovado para uma nova consciência intensificada de si e do mundo.  

Este “percurso” permite-nos também identificar uma estreita relação com o conceito 

de Eterno Retorno de Nietzsche, que retoma a concepção cíclica de tempo, 

postulando que na vida as polaridades se alternam, numa contínua e eterna 

repetição em que tudo passa e tudo regressa. No eterno retorno de  Nietzsche, o 

homem descobre a plenitude de uma existência que é ritmada pela alternância da 

criação e da destruição, que são afinal faces de uma única realidade, sem qualquer 

demarcação ou exatidão temporal. E esta poderia bem ser uma forma de descrever 

a vivência cíclica que o praticante de Biodanza experimenta de cada vez que 

mergulha e regressa de um estado regressivo. 
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Na generalidade, todos os exercícios que induzem o transe e o retorno do transe, se  

relacionam com as temporalidades descritas e associadas à própria regressão. No 

entanto existem, também nesta fase, alguns exercícios específicos em a que a 

própria consigna convida à vivência de dimensões temporais: 

As “Posições Geratrizes” consistem em recriações de uma seleção de gestos 

arquetípicos, repetidos por várias culturas humanas de todos os tempos, pelo que ao 

executar qualquer um destes exercícios, o participante toma contacto com esta 

dimensão intemporal do Inconsciente Coletivo descrito por Carl Jung. 

A “Posição Geratriz de Atemporalidade”, em particular, propõe-se induzir a vivência 

de eternidade, a percepção do tempo dilatado. Trata-se de uma vivência “fora do 

tempo”, onde o tempo se liberta de qualquer medida, ou seja, em que saímos do 

domínio de Kronos, para nos encontrarmos no plano de Aion. 

“Ampliar o tempo através da desaceleração” é um exercício que propõe evocar a 

ampliação do tempo através de gestos largos, numa projeção do presente em todas 

as direções, capaz de o expandir até ao infinito.  

A dança de “Flutuar no líquido amniótico” propõe a vivência oceânica da flutuação 

intrauterina, remetendo claramente para um tempo anterior ao nascimento. 

O “Minuto de eternidade” é um encontro em que duas pessoas se aproximam, a 

partir de uma sintonia imediata de olhares, e se abraçam. Permanecem imóveis 

nesse abraço, e a profundidade deste momento fugaz (que dura apenas um minuto 

no tempo cronológico), pode projetá-las  para a eternidade: o aqui e agora é a 

totalidade do tempo e do espaço de vivência, e cada segundo tem valor de 

eternidade. Esta é também outra perspectiva do Eterno Retorno de Nietzsche, que 

veio libertar o Instante, conferindo-lhe o atributo de eternidade. O instante, que na 

perspectiva linear é subjugado ao decorrer do tempo, no Eterno Retorno, como no 

“Minuto de eternidade”, comporta uma concepção de Eternidade capaz de incluir 
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aquilo que é temporal. Nesta concepção, tempo e eternidade aproximam-se e 

conjugam-se. 

"Muitas coisas podem acontecer no decorrer de um ano que nos façam cair na armadilha de 

esquecer o quotidiano. Mas podemos nos lembrar por muitos anos um beijo que durou 

poucos segundos " (Rolando Toro, s.d.). 

 

2.2.3. Tempo na “poética do encontro humano” 

 

“Perdido é todo o tempo 
que em amor não se 
gasta.” 

Torquato Tasso 

 

2.2.3.1. Uma nota temporal para a Afetividade 

Para Toro, a afectividade determina a evolução completa do ser humano, desde a 

etapa intrauterina até́ a maturidade. São as experiências primárias da relação 

afectiva que organizam tanto o processo de adaptação inteligente ao meio como a 

construção do mundo próprio, pelo que a capacidade de aprendizagem, a memória e 

a percepção estão fortemente condicionadas pela afectividade.  

Longe de estimular o individualismo ou o solipsismo, o seu sistema promove a 

expressão da identidade através das relações humanas, não existindo, portanto, 

Biodanza individual. Segundo a sua abordagem, não há evolução solitária e o 

processo de crescimento decorre através da interação com as outras pessoas. Na 

comunicação humana, antes de se iniciar o diálogo, o contexto da comunhão já ́está 

criado gestualmente, sendo o olhar e o sorriso os elementos-chave desta primeira 

vinculação. Alguns autores sustentam que, para amar o próximo, é preciso amar-se 

a si mesmo primeiro, o que para Rolando Toro não tem sentido - se é na presença 
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do outro que a Identidade se manifesta, o amor a si mesmo e o amor aos demais 

não são sucessivos mas simultâneos. 

Assim, independentemente da fase da curva da aula, sempre que o participante é 

“chamado” à sacralidade do encontro humano, esse é, no fundo, um convite a 

vivenciar a sua própria atemporalidade. No mar da diversidade humana de uma 

“Roda de olhares”, por exemplo, cada olhar é um mergulho único, que lhe devolve e 

acrescenta a sua própria humanidade, numa sucessão de instantes de eternidade 

que desafiariam todos os pensadores do Tempo. E na vivência do encontro a dois, 

muitas vezes um instante adquire essa dimensão de totalidade do amor fati de 

Nietzsche, em que nada subsiste para além desse todo que é o mundo inteligível do 

instante presente.  

 

2.2.3.2. Uma última nota afetivo-temporal pessoal 

A afetividade dissolve a Identidade tanto quanto a edifica e a expande. Por isso, a 

presença do outro é (na dimensão temporal e na dimensão afetiva do termo) um 

imenso Presente. As “notícias de mim”, oferecidas pela sua presença, são um 

presente que gosto de desembrulhar devagar...  E agradeço profundamente a Graça 

de saborear esse estado singular e plural de ser-com-o-outro, que sempre me 

devolve (num ápice mais ou menos demorado) uma centelha da minha própria 

eternidade. 

 

 

 

 

 

 



TEMPORALIDADE E BIODANZA 

 68	

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Biodanza revela-se um sistema capaz de proporcionar experiências de 

temporalidade diversa, quer na sua prática, quer na exploração do seu robusto 

modelo teórico.  O seu caráter arquetípico torna-a um sistema de excelência para a 

exploração e a experimentação das mais variadas concepções de tempo. Desde a 

temporalidade mais abstrata ou “misteriosa” à mais concreta e mensurável duração, 

todas essas cambiantes temporais cabem na experiência vivencial e teórica da 

Biodanza. E mesmo aquela espécie de tempo que teima em escapar-nos à 

compreensão, ou aquele que não pode ser capturado por nenhum constructo 

racional ou para o qual não há ainda palavras com que possa ser dito... Mesmo 

esse, se não posso compreendê-lo, posso sempre dançá-lo. E o tempo, sendo 

dançado, seja qual for a sua natureza, torna-se corpo, realidade, Vida. 
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