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"Sueño con una humanidad que se abraza y se besa con alegría de vivir, donde la 

soledad no existe así como la sentimos, donde todo el mundo reconoce el carácter 

sagrado el otro. Un mundo en el que podemos conectar a través de los ojos, el 

abrazo y el movimiento natural, ya que el cuerpo habla en forma más elocuente que 

las palabras. 

 

Y se que eso es posible, solo que es necesario que no sea un sueño de uno solo 

sino la vision de muchos.” 

 

Rolando Toro 
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Poema 
 

 

 

Dá-me notícias de mim, 

Olhando-me. 

Leio-me lendo-te 

Sinto-me sentindo-te. 

 

Informa-me do atual 

Do que surgiu de novo 

Da mudança. 

Dos trapos lavados, 

Da nudez usada 

E da roupa novamente vestida. 

 

Dá-me notícias de mim, 

Sentindo-me. 

Cobrindo a minha pele, 

Ensaiando as peças a envergar. 

Transpondo o olhar... 

... Dá-me notícias de mim 

 

 

 

Márcia Santos 
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RESUMO 
 

 

A dança, como forma de arte, surge-nos apontada em diversos estudos com 

benefícios ao nível da saúde e bem-estar nos mais variados tipos de população e 

aplicada em diversos contextos da saúde.  

Este estudo enquadra a intervenção terapêutica com Biodanza em 

Reabilitação Psicossocial em pessoas com Deficiência Intelectual e Doença Mental. 

É pretendido com esta monografia, apresentar os efeitos de um programa de dança, 

estruturado com base no Sistema Biodanza, através de modelos de observação, 

com base num conjunto de representações sensoriais e corporais que a Biodanza 

proporciona, numa ótica de investigação-ação.  

Para a realização da avaliação do programa de intervenção selecionou-se 

uma metodologia de análise quantitativa por meio da utilização e aplicação da 

escala de Avaliação LMA Adaptada “Freedom to move” (Dunphy & Scott, 2003) e 

grelhas de observação NOC (Classificação dos Resultados de Enfermagem, 2010) 

adaptadas, e numa análise qualitativa do programa de dança, na perspetiva do 

terapeuta e dos participantes.  

Principais conclusões: pelos resultados obtidos parece que a Biodanza é uma 

estratégia com efeitos positivos em Reabilitação Psicossocial, favorecendo, entre 

outros, domínios relacionados à saúde física, ao sentimento de prazer e bem-estar, 

à autoestima, habilidades de interação social e comunicação.  

 

Palavras-chave: Biodanza, Dança, Movimento, Saúde Mental, Reabilitação 

Psicossocial. 
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ABSTRAT 
 

 

As a form of art, dance comes to us pointed in several studies with benefits in 

terms of health and well-being in all kinds of people and applied in different contexts 

of health. 

This study relates to therapeutic intervention with Biodanza in Psychosocial 

Rehabilitation in people with Intellectual Disabilities and Mental Illness. 

In this monography, it is intended to present the effects of a dance program 

structured on a Biodanza System through models of observation, based on a set of 

sensory and physical representations that Biodanza provides, in an action – inquiry 

point of view. 

To perform the evaluation of the intervention program, we selected a 

methodology for quantitative analysis through the use and application of the scale of 

assessment LMA Adapted "Freedom to move" (Dunphy & Scott, 2003) and NOC 

observation grids (Classification Results Nursing, 2010) adapted, and also a 

qualitative analysis of the dance program, by the perspective of the therapist and the 

participants. 

Main conclusions: by the final results, it appears that Biodanza is a strategy 

with positive effects on Psychosocial Rehabilitation, favoring, among other fields, 

those related with physical health, the feeling of pleasure and well-being, self-

esteem, social interaction and communication skills. 

 

Keywords: Biodanza, Dance, Movement, Mental Health, Psychosocial 

Rehabilitation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia surge no âmbito da titulação como Facilitador de Biodanza, 

da Escola de Biodanza de Lisboa, Sistema Rolando Toro. Tem como objetivo 

fundamental explicitar o trabalho desenvolvido com Biodanza em grupos clínicos, 

enquadrado na minha intervenção enquanto Enfermeira Especialista em Saúde 

Mental e enquanto mestranda desta mesma especialidade. 

 

 Para tal, são nesta monografia apresentadas, as principais reflexões em 

torno da Biodanza enquanto intervenção passível de produzir efeitos positivos em 

pessoas assistidas em Reabilitação Psicossocial, procurando entrelaçar conceitos, 

autores e fundamentos que solidifiquem e possam contribuir para o contínuo 

crescimento da Biodanza no contexto da Saúde em Portugal.  

  

A Biodanza é apresentada como uma intervenção de cariz socioterapêutico e 

enquanto estratégia em Reabilitação Psicossocial, apoiado num referencial teórico 

sustentado e na revisão de literatura mais recente acerca destes assuntos.  

 

Para este trabalho define-se como temática a Reabilitação Psicossocial de 

Pessoas com Deficiência Intelectual e Doença Mental, sendo proposta a Biodanza 

como estratégia de intervenção. A Problemática de partida surge a partir do 

Conselho Nacional de Saúde Mental, onde nos é referido que “a reabilitação 

psicossocial das pessoas com problemas de saúde mental tem de ser considerada 

uma prioridade, tanto pelas famílias e pelos utentes, como pelos técnicos” (Conselho 

Nacional de Saúde Mental, 2005, p.48) e a partir da Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2001), onde a reabilitação psicossocial é considerada uma componente 

fundamental da reabilitação em Saúde Mental (OMS, 2001).  

 

Apesar dos dispositivos legais e recomendações disponíveis, nomeadamente 

o Plano Nacional de Saúde Mental (2007-2016) que considera as várias vertentes de 

intervenção em relação à reabilitação psicossocial, em Portugal a reabilitação 

psicossocial ainda carece de operacionalização e efetivação na sua prática 
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(Conselho Nacional de Saúde Mental, 2005). Temas associados ao estigma e 

discriminação também são enumerados neste âmbito, como prioritários.  

 

Aliado a este facto, pela revisão da literatura realizada, constatou-se que as 

pessoas que são alvo dos cuidados enquadrados em reabilitação psicossocial 

apresentam um conjunto de necessidades, principalmente ao nível da comunicação, 

expressão corporal, das atividades de vida diária e socialização, em que atividades 

terapêuticas de grupo relacionadas à arte e ao trabalho corporal se revelaram 

benéficas, constituindo também como uma forma de participação e incentivo à 

cidadania. (Tavares, 2003; Nascimento & Pítia, 2010; Silva, et al, 2012).  

 

A motivação para a realização deste trabalho deveu-se em primeiro lugar, ao 

meu próprio processo de autodesenvolvimento, decorrente da minha participação 

desde há três anos em aulas regulares de Biodanza e concomitantemente a 

realização do curso de Formação Docente de Biodanza, na Escola de Biodanza de 

Portugal. Durante a minha frequência, enquanto praticante e estudante deste 

sistema, pude-me aperceber da sua potencialidade em termos terapêuticos, 

baseados em conceitos holísticos e de respeito à vida, e que tanto se assemelham 

com conceitos fundamentais em teorias de enfermagem. O Sistema Biodanza é 

apresentado como um método de dança que visa a promoção de ecofatores 

positivos, através da sua proposta metodológica, fazendo-nos o convite ao 

deslocamento para novos paradigmas da existência, embasados no princípio 

biocêntrico. Esta visão manifesta-se num sentimento sagrado da vida e do universo, 

como totalidades que se coadunam com uma perspetiva de saúde integral. 

 

O trabalho através do movimento, nomeadamente, através da Dança, ainda 

não é muito difundido em termos hospitalares, institucionais e comunitários em 

Portugal, nomeadamente no que também concerne à Reabilitação Psicossocial. O 

recurso ao Sistema Biodanza no âmbito da área de enfermagem, nomeadamente da 

enfermagem de saúde mental e psiquiatria é um projeto pioneiro em Portugal, pois 

ainda não foi dinamizado junto de utentes neste campo de ação específico. Por 

estes motivos, considerou-se relevante estudar uma abordagem que contribui para 

desenvolver uma intervenção inovadora, na área da enfermagem de saúde mental e 

psiquiatria, cuja importância é evidenciada no documento relativo às competências 
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específicas do Enfermeiro Especialista Saúde Mental (EESM) (OE, 2010), que nos 

refere que “o avanço no conhecimento requer que o EESM incorpore continuamente 

as novas descobertas da investigação na sua prática, desenvolvendo uma prática 

baseada na evidência, orientada para os resultados sensíveis aos cuidados de 

enfermagem”. 

 

A estrutura desta monografia foi organizada na presente Introdução, em que 

se expõe a temática e problemática, objetivos e enquadramento teórico. O 

referencial teórico foi pensado na perspetiva de caracterizar a Dança, embutida nos 

conceitos que a constituem tais como: Arte, Corpo e Movimento, passando pelo 

Modelo Teórico da Biodanza e pelos benefícios da Dança e da Biodanza ao nível da 

Saúde, mais especificamente no contexto da Reabilitação Psicossocial.  

 

No segundo capítulo é indicada a Metodologia, com a fundamentação 

metodológica para o trabalho de campo e apresentação dos instrumentos de 

colheita de dados. 

 

O terceiro capítulo diz respeito à Avaliação, onde é realizada, de forma 

sumária, a apresentação dos principais resultados dos programas de Biodanza. 

 

No quarto capítulo é apresentada uma breve Conclusão com as implicações 

para prática. A Bibliografia explicitada refere-se àquelas presentes no texto, no 

entanto muitos outros autores foram lidos, trabalhados e, embora não referenciados, 

ajudaram a tecer esta rede. 

 

Este trabalho é resultado do que foi possível elaborar e construir até aqui, 

com a consciência que muito mais há a fazer perto das infinitas possibilidades de 

investigação que o Sistema Biodanza, e a convergência entre o Corpo, o Movimento 

e a Saúde Mental e a Reabilitação Psicossocial nos pode oferecer. No entanto, para 

mim, este estudo constitui um marco de referências, um ponto de partida, e, desde 

já, estará a subsidiar a intervenção profissional e o início a novas investigações.   
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 
 

1.1. Reabilitação Psicossocial  
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Reabitação Psicossocial é 

definida como 
“um processo que oferece aos indivíduos que estão debilitados, incapacitados ou deficientes, 

devido a perturbação mental, a oportunidade de atingir o seu nível de potencial de 

funcionamento independente na comunidade, o que envolve tanto o incremento das 

competências individuais como a introdução de mudanças ambientais.” (OMS, p.62) 

 

A Reabilitação Psicossocial visa capacitar a pessoa com perturbação mental 

a atingir o nível máximo de funcionamento pessoal, social, profissional e familiar, no 

meio menos restrito possível, tendo como principais objetivos “a emancipação do 

usuário, a redução da discriminação e da estigmatização, o melhoramento da 

competência social individual e a criação de um sistema de apoio social de longa 

duração”. OMS (2001, p.62) 

 

A Reabilitação Psicossocial é, deste modo, um processo abrangente e não 

simplesmente uma técnica, em que as suas estratégias variam “segundo as 

necessidades do usuário, o contexto no qual é promovida a reabilitação (hospital ou 

comunidade) e as condições culturais e socioeconômicas do país onde é levada a 

cabo.” (OMS, 2001, p.62). Portanto, o que define reabilitação são os métodos e não 

o meio onde se faz, sendo possível trabalhar em reabilitação nas grandes 

instituições hospitalares. Segundo Cordo (2003, p.14), “é mesmo nestas que não se 

pode esquecer que a reabilitação psicossocial é um dos componentes de uma 

abordagem integral e abrangente em psiquiatria e saúde mental”. 

 

De acordo com Cordo (2003, p.49), os objetivos gerais dos Centros de 

Reabilitação Psicossocial são:  
“fornecer, ao indivíduo, estratégias que lhe permitam enfrentar o seu meio, em vez de 

sucumbir a ele; procurar a Saúde, em vez de intervir directamente e apenas ao nível da 

redução de sintomas; Melhorar o desempenho do indivíduo (em geral), apesar das suas 

capacidades individuais.” 



DANÇAR A VIDA EM SAÚDE MENTAL 
COPYRIGHT MÁRCIA SANTOS © 

 10 

 

A Reabilitação Psiquiátrica/Psicossocial surge no contexto da reforma 

psiquiátrica, sendo a área do sistema de saúde mental que visa melhorar o 

funcionamento das pessoas com doença mental em determinados papéis da sua 

escolha. Deste modo, a Reabilitação Psicossocial surge como uma abordagem mais 

específica e complementar ao tratamento comum, tendo como principal objetivo 

capacitar a pessoa com perturbação mental a atingir o nível máximo de 

funcionamento pessoal, social, profissional e familiar, no meio menos restrito 

possível. 

 

No âmbito da temática deste projeto surgem os conceitos de deficiência 

intelectual e doença mental, como dois grupos-alvo relacionados à reabilitação 

psicossocial, que são apresentados de seguida.  

 

Segundo a American Psychological Association (APA, 2013), a Deficiência 

Intelectual tem como características a presença de deficits de funcionamento 

intelectual e adaptativo, que o têm o seu início durante o período de 

desenvolvimento. A deficiência intelectual pode comportar diferentes etiologias 

(fatores genéticos ou cromossómicos e fatores ambientais) e pode ser classificada 

em quatro graus de gravidade: ligeira, moderada, grave e profunda. 

 

De acordo com Harrison, Gueddes & Sharpe (2005), a deficiência intelectual é 

muitas vezes acompanhada por perturbação mental, perturbação do comportamento 

e problemas médicos, como por exemplo, epilepsia. Segundo os autores, a 

abordagem aos indivíduos com deficiência intelectual destina-se a “maximizar o 

potencial e a qualidade de vida, e a tratar os problemas psiquiátricos e 

comportamentais decorrentes.” (Harrison, Gueddes & Sharpe, 2005, p.357) 

 

 De acordo com Fazenda (2006, p.7) a doença mental “é mais difícil de definir 

porque abrange um leque alargado de perturbações que afectam o funcionamento e 

o comportamento emocional, social e intelectual, mais por desadequação ou 

distorção do que por falta ou deficiência das capacidades anteriores à doença”. A 

doença mental pode ser aguda ou crónica (de curta ou de longa evolução) e 
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apresenta vários graus de gravidade. Pode ser tratada e em muitos casos, curada. 

(Fazenda, 2006). 
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1.2. A Dança: Algumas Acepções 
 

1.2.1. A Arte e as Terapias Expressivas 

 

  Como forma de Arte, a Dança, surge-nos apontada como uma das 

expressões artísticas mais significativas, encontrada em todos os países do mundo, 

envolvendo diretamente a expressão do ego através do corpo (American Dance 

Therapy Association, 2014). Na Terapia pela Arte, são usadas uma variedade de 

Técnicas Expressivas/Criativas, através da escrita, da pintura, escultura ou através 

da música, do teatro e da dança (Warren, 1993; Lane, 2005; Guimón, 2008; Ahessy, 

2013).  As Terapias Expressivas têm vindo a crescer em termos de campos de ação, 

desde a saúde mental, à reabilitação e contextos de educação especial. Este 

crescimento deve-se, em parte, aos resultados observados pela sua prática nos 

diversos contextos de aplicação (Warren, 1993), sendo apontado por numerosos 

estudos e autores as intervenções com recurso às Técnicas Expressivas como uma 

importante via na abordagem global e integral da Pessoa (Payne, 1992; Warren, 

1993; Santos, 1999; Dunphy & Scott, 2003; Guimón, 2008; Menéndez & Romero-

Nieva, 2010; Ahessy, 2013). Guimón (2008) enquadra as Terapias Expressivas 

dentro do conjunto das terapias “no verbales”, considerando como tais, aquelas que 

recorrem principalmente aos gestos, aos sons ou às imagens. 

 

O processo criativo é sustentado por explicações anatómicas e 

neurofisiológicas (Malchiodi, 2003, Martín, 2008; Lane 2005, Rato 2009). Recentes 

descobertas científicas, como o facto de as imagens influenciarem as emoções e os 

pensamentos e como o cérebro e o corpo reagem à experiência do desenho, 

pintura, dança ou outras atividades ligadas à arte são fortes estudos que contribuem 

para fundamentar a importância destas metodologias. Segundo Lane (2005), o 

processo criativo excita o sistema parassimpático e estimula o hipotálamo para 

ativar o sistema nervoso autónomo, que equilibra e mantém a pressão sanguínea, a 

frequência cardíaca e o nível de hormonas. Além disso, o processo criativo pode 

fazer com que áreas específicas do cérebro libertem endorfinas e outros 

neurotransmissores, promovendo o alívio da dor e desencadeando um bem-estar 

geral. Quando as pessoas se envolvem em atos criativos ou espirituais, mesmo 

como observadores passivos, o processo cria esperança e otimismo, ajudando a 
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lidar com problemas debilitantes (Lane, 2005). Com o evoluir da ciência, cada vez 

mais se descobre sobre a conexão que existe entre as emoções, a saúde, o stress, 

a doença, o cérebro e o sistema imunológico e a terapia pela arte está a descobrir 

uma nova fronteira para o uso da expressão e da arte no tratamento clínico e 

reabilitativo (Malcniodi, 2003). 

 

Santos (1999, p.6) refere que as Técnicas Expressivas possibilitam “não só a 

expressão concretizada (visualizada, audível ou sentida ao nível quinestésico) do Eu 

e especificamente das emoções, mas também a sua atualização num contexto 

relacional e comunicacional”. Dentro das Terapias Expressivas, a Dança surge 

enquanto “abordagem que reconhece o profundo laço entre a motricidade, o ritmo e 

a expressividade emocional, utilizando o corpo não só como mediador mas como 

elemento interactivo e comunicativo promotor de mudanças ao nível dos 

sentimentos, cognições e comportamentos” (Santos, 1999, p.6). A Dança procura a 

beleza, o equilíbrio, a harmonia interna e externa, constituindo uma preciosa 

ferramenta que não utiliza palavras para se expressar, mas sim o movimento, a 

expressão corporal, o som, os gestos, a dinâmica, o ritmo, a, música e o silêncio. 

 

 

1.2.2. O Corpo e o Movimento 

 

A Dança já fez parte efetiva do quotidiano das pessoas, estando presente nas 

principais manifestações coletivas da sociedade. Foi sendo considerada como um 

ato de expressão plena, onde o homem se encontra inteiro para vivenciá-la por meio 

de gestos e de movimentos. Na Dança, a noção de Corpo e Movimento 

interpenetram-se e reunificam-se. 

 

Segundo Garaudy (1980), a dança era a manifestação do modo próprio de 

existir, a “expressão viva de experiências que transcendem o poder da palavra e da 

mímica”. O autor referencia que “a dança, como toda a arte, é comunicação do 

êxtase. É uma pedagogia do entusiasmo.” (Garaudy, 1980, p.24). O autor refere 

ainda que “viver é movimentar-se. A dança é uma forma condensada e estilizada da 

vida”. (Garaudy, 1980, p.122).  
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Para Toro (2002, p.13) num sentido original, “a dança surge das profundezas 

do ser humano: é movimento de vida, de intimidade; é impulso de união à espécie.” 

Wiertsema (2006, p. 11), refere-nos também que “movimento é vida: é ele que nos 

permite o conhecimento e o contacto, connosco próprios, com os outros e com tudo 

o que nos rodeia.” Na mesma linha de pensamento, Gil (2005) refere-nos, nas suas 

singulares palavras que: 
“No começo era o movimento. Não havia repouso porque não havia paragem do movimento. 

(…) No começo era o movimento porque o começo era o homem, de pé, na Terra. Erguera-

se sobre os dois pés, oscilando, visando o equilíbrio. O corpo não era mais do que um campo 

de forças atravessado por mil correntes, tensões, movimentos. Buscava um ponto de apoio. 

Uma espécie de parapeito contra esse tumulto que abalava os seus ossos e a sua carne.” 

 

Assim, o movimento como forma de expressão mais primária do ser humano 

encontra-se presente em todas as suas ações e atividades. Constantemente 

executamos movimentos que têm repetição e ritmo. Deste modo, como Warren & 

Coaten (1993) nos expõem, todos nós somos seres dançantes, na medida em que 

constantemente de forma rítmica e repetitiva realizamos os mais variados tipos de 

movimentos. 

 

Reunindo ao movimento, o conceito de corpo, Breton (1953, p.7), explicita 

que “antes de qualquer coisa, a existência é corporal.” A Dança necessita de um 

corpo, pelo qual surgem os movimentos no tempo e no espaço, aqui e agora. O 

autor refere-nos que 

“existir significa em primeiro lugar mover-se em determinado espaço e tempo, transformar o 

meio graças à soma de gestos eficazes, escolher e atribuir significado e valor aos inúmeros 

estímulos do meio graças às atividades perceptivas, comunicar aos outros a palavra, assim 

como um repertório de gestos e mímicas, um conjunto de rituais corporais implicando a 

adesão dos outros.” (Breton, 1953, p.8). 

 

Ao longo da história, o Corpo e a Dança assumiram concepções diferentes, 

permeadas pela sociedade e pela cultura. Nas sociedades mais primitivas a Dança 

era realizada com fins de socialização, celebração, exaltação e transcendência. De 

acordo com Sousa (2005, p.223), desde os primórdios da humanidade que “as 

danças rituais sempre procuraram ser uma forma de ligação entre o indivíduo e o 

seu universo místico imediato”. A Dança surgia para o indivíduo “como uma forma 
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de exteriorização da sua atividade psíquica, dos seus receios, angústias, desejos, 

alegrias e tristezas.” (Sousa, 2005, p.223). Para Breton, (1953, p. 30) nesta altura, o 

homem é visto como uma entidade não separada do corpo: “o homem e o corpo são 

indissociáveis e, nas representações coletivas, os componentes da carne são 

misturados ao cosmo, à natureza, aos outros”.  

 

Num sentido mais disruptivo, na Idade Média, emerge a descaracterização do 

Corpo e da Dança. O Corpo surge ignorado, renegado e castigado, fruto do 

Cristianismo puritano. Consequentemente, tudo o que estivesse a ele relacionado 

também era considerado igualmente mal e banido, constituindo a fonte de pecados 

(Garaudy, 1980).  

 

A Dança ressurge mais tarde, na Renascença, com o esplendor das formas 

de Arte, onde se assume que a cultura é necessária à vida. A Dança e a relação 

entre os Corpos, começa a diferenciar-se consoante os contextos, rural ou 

aristocrático. Nos meios rurais houve o desenvolvimento de danças com mais 

vitalidade e espontaneidade, com a interação entre todos os intervenientes. A Dança 

Estilizada surgiu, por outro lado, no contexto aristrocático, como forma de dança 

mais contida, com movimentos mais pequenos e atenção a pormenores. (Garaudy, 

1980). A Dança, com o surgimento do Ballet, assume-se como um conjunto de 

regras e técnicas cada vez mais específicas e um corpo teórico e prático, onde o 

academicismo já se faz sentir. O Corpo era objetivado, funcional, encontrando-se ao 

serviço da coreografia (Mortari, 2013).  

 

Por volta de 1900 surge a Dança Moderna, em que o Corpo era visto na sua 

singularidade, passando a um espaço de criação e não só reprodução. O Corpo 

passa a ser perspetivado como sujeito, veículo de expressividade. Para o 

surgimento desta nova forma de olhar a Dança e o Corpo, contribuíram, entre 

outros, Rudolf Von Laban e Angela Isadora Duncan e Merleau- Ponty, dando 

substrato à palavras de Breton (1953, p. 9) que nos diz que “a expressão corporal é 

socialmente modulável, mesmo sendo vivida de acordo com o estilo particular do 

indivíduo”.  
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As emoções, sensações e percepções, captadas pelos cinco sentidos, são 

despertadas, estimuladas e desenvolvidas com a prática da Dança, que propiciam 

uma maior abertura para a afetividade, criatividade, sensibilidade e espontaneidade.  

 

No corpo, refletimos a subjetividade, dificuldades e bloqueios. Segundo 

Breton (1953, p.8) “emissor ou receptor, o corpo produz sentidos continuamente e 

assim insere o homem, de forma ativa, no interior de dado espaço social e cultural”. 

 

Apesar de aqui referenciarmos o conceito de Corpo, este evidencia-se como 

um conceito multifacetado, complexo, com diferentes acepções e conceitos. 

Segundo Breton (1953, p.24) “o corpo não é uma natureza. Ele nem sequer existe. 

Nunca se viu um corpo: o que se vê são homens e mulheres. Não se vê corpos.” O 

corpo é então para o autor “uma falsa evidência, não é um dado inequívoco, mas o 

efeito de uma elaboração social e cultural” (Breton, 1953,p.26).  

 

Para a noção de Corpo e subjetividade houveram imensos contributos de 

Merleau-Ponty. A autora apresenta-nos o conceito de Corpo-vivido como a vivência 

do corpo, afirmando que, no ato perceptivo, ao colocar o homem em contato com o 

mundo, o corpo conduz ao reencontro consigo mesmo e ao reconhecimento de que, 

afinal, “sou meu corpo”. (Reis, 2011, p.38). 

 

De acordo com Nóbrega, (2008), ao considerar a perspectiva neurofisiológica 

da percepção, Merleau-Ponty, refletiu a respeito da organização do movimento, 

refletindo sobre a unidade dos processos sensórios-motores expressos na 

experiência corpórea.  

 

Refletiu também acerca da circularidade característica desse processo, em 

que o movimento só existe materializado através dos seus trajetos neuronais 

subjacentes e que estes, por seu turno, desencadeiam novas respostas neuronais, 

iniciando-se um novo ciclo, contínuo.  

 

Deste modo, a corporeidade, aqui usada como sinónimo de corpo-vivido, 

remete sempre ao corpo em movimento, ao corpo tal como o estamos a viver no 

nosso movimento existencial. 
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O Sistema Biodanza adopta, neste sentido, o conceito de corporeidade 

baseando-se na experiência do corpo como campo criador de sentidos, isto porque 

a percepção não é uma representação mentalista, mas um acontecimento da 

corporeidade e, como tal, da existência (Nóbrega, 2008, p.142). 

 

 

1.3. A Dança em Enfermagem de Saúde Mental 
 

 

1.3.1. Os Benefícios da Dança 

 

Bompastor (2009, p.216) afirma que a Dança como terapia “proporciona um 

espaço para que a espontaneidade surja, conectada com as emoções, com a 

comunicação e com o insight”. Esta ligação entre movimento e emoção obtida 

através da dança, permite a integração entre as dimensões psicológica e física da 

pessoa, levando a mudanças que promovem a saúde e o desenvolvimento individual 

e coletivo, permitindo a redescoberta do prazer do movimento.  

 

De acordo com Falsarella & Amorim (2008), por ser uma atividade coletiva e 

lúdica, acredita-se que a Dança seja um instrumento de facilitação dos 

relacionamentos interpessoais, facilitando o desenvolvimento da autoestima, da 

autoconfiança e do senso de responsabilidade. Para além disso, apresenta 

benefícios físicos como o aumento da resistência corporal, estética, postura e 

flexibilidade, para além de contribuir para o equilíbrio emocional dentro de um 

desenvolvimento do indivíduo como um todo. A Dança proporciona assim, o 

desenvolvimento dos aspetos afetivos, sociais, cognitivos e motores.  

 

Os benefícios da dança para a saúde são relatados nos mais variados 

contextos desde os benefícios da dança em mulheres com cancro ao nível da 

qualidade de vida (Bradt, Goodill & Dileo, 2011); em idosos, ao nível da promoção 

do bem-estar e socialização (Kluge, 2014); ao nível da melhoria da função cognitiva 

(Kim, Kim & Ahn et al, 2011); em crianças jovens e adultos com necessidades 

especiais (Dunphy & Scott, 2003); em pessoas com doença de Parkinson (Volpe, 
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Signorini & Marchetto, et al, 2013); em pessoas com síndrome de Down (Clark, 

2011); pessoas com deficiência intelectual (Claro, 2012); em adolescentes em 

variados contextos de saúde (Holyoake & Reyner, 2005; Costa, Monteiro, Vieira &, 

Barroso, 2004; Quin, Redding & Frazer, 2007; Fourie & Lessing, 2010). 

 

Em relação à Biodanza no âmbito da saúde, encontramos o stresse, a 

ansiedade e a depressão como focos abordados em vários estudos, em que este 

Sistema poderá atuar (Toro, 2002; Gois & Ribeiro, 2008; Ribeiro, 2008; Santos, 

2009, 2013; Vides, 2012). Outros estudos relatam também os seus efeitos em 

doentes com fibromialgia (Carbonell-Baeza, Aparicio & Pereira, et al, 2011). 

Gonçalves (2009, p.92) destaca alguns benefícios da Biodanza, como: 
aumento da integridade motora (ritmo, coordenação, flexibilidade, harmonia de movimentos); 

resistência ao stresse; estimulação do processo de auto-conhecimento; melhoria da auto-

estima; capacidade de substituição da depressão por novas motivações para viver; melhoria 

da capacidade de comunicação e vínculo afetivo; regulação do sono e pressão arterial; 

estimulação da criatividade, no sentido da renovação existencial; aumento da resposta 

imunológica.” 

 

Como explicita Santos (2009, p.26), a biodanza é muitas vezes apresentada 

como um convite à alegria de viver. “Deste acróstico foram selecionados alguns dos 

benefícios da Biodanza: 

• Aumento da energia vital e disposição para a ação. 

• Leveza, novas motivações para viver, renovação existencial. 

• Estimulação do processo de auto-conhecimento. 

• Gestos e palavras assertivas, maior capacidade de comunicação. 

• Restauração da autoestima e autoimagem. 

• Íntegração ídeo-afetivo-motora. 

• Amorosidade em ação: vínculo e compromisso.” 
 

Como referido, em Biodanza são utilizados exercícios e jogos que, mediados, 

pela música proporcionam vivências integradoras.  

 

De acordo com Wiertsema (2006, p. 12), os jogos de movimento podem ser 

utilizados como “meio de desenvolvimento das capacidades individuais, sociais e 

criativas.”  
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Diversos autores apresentam a música como forma de intervenção 

terapêutica (Campbell, 2000; Toro, 2000; Guimón, 2008). Campbell (2000) 

apresenta o impacto da música ao nível da saúde, referindo algumas das utilizações 

terapêuticas possíveis, como a redução da tensão muscular e melhoria do 

movimento e coordenação corporal, o aumento dos níveis de endorfinas, a 

regulação das hormonas de stress, o reforço do sistema imunitário, da memória e a 

aprendizagem e a promoção de uma sensação de segurança e bem-estar.  

 

A Dança surge em Enfermagem pela arte e pela estética. Carper, Collière, e 

Watson foram algumas das teóricas que relacionaram à enfermagem a dimensão da 

arte e da estética. Outros autores e estudos correlacionam e fundamentam o 

entrelaçar das Artes com a Saúde e com a Enfermagem (Michalis, 2002; Lane, 

2005; Lane, 2006; MacGregor, 2006; Goodman & Sims, 2009). 

 

Para Chinn (1994, p.20) “a arte não é algo que está em oposição à ciência; é 

parte da ciência - na verdade, é parte de toda a experiência humana. A arte 

expressa o que as palavras geralmente não conseguem expressar”. A intervenção 

com artes em saúde constitui-se como um campo vasto, multidisciplinar, dedicado a 

transformar a experiência de saúde, conectando as pessoas com o poder criativo e 

artístico, em momentos-chave em suas vidas (Goodman & Sims, 2009).  

 

A intervenção com artes é uma opção de tratamento valiosa, que permite que 

as pessoas se expressem através do processo artístico estimulando a exploração da 

criatividade num ambiente de apoio ancorado por uma relação terapêutica. Elas 

oferecem, segundo Ahessy (2013), incentivo, reafirmação e favorecimento da 

capacidade de adaptação e fortalecimento da resiliência. As artes criativas oferecem 

um suporte ambiental, onde as pessoas podem comunicar e trabalhar com as 

emoções, utilizando a forma de arte como um veículo para a auto-expressão, 

interação e mudança. De acordo com Menéndez & Romero-Nieva (2010, p. 369) a 

atividade artística “facilita uma linguagem alternativa, livre de defesas verbais 

(cognitivas e racionalizadas)”. 
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Uma das premissas centrais das intervenções através das artes criativas é 

que qualquer indivíduo, independentemente da deficiência ou doença, pode 

envolver-se nas artes e usá-las para manter ou restaurar a saúde. As pessoas não 

precisam de experiência anterior ou habilidade na forma específica utilizada 

(Ahessy, 2013). As terapias de artes criativas podem atender às necessidades 

físicas, cognitivas, emocionais e psicossociais das pessoas. Os grupos-alvos deste 

tipo de intervenções vão desde as crianças, adolescentes, adultos e idosos, 

podendo ser aplicada numa multiplicidade de contextos desde os cuidados de saúde 

nos hospitais, lares de idosos, centros de saúde mental e centros comunitários, na 

deficiência ou doença, podendo também melhorar a qualidade de vida para as 

pessoas que estão bem. (Lane, 2006; Goodman & Sims, 2009; Ahessy, 2013).  

 

A Dança como forma de arte é apresentada por Ravelin, Kylma & Korhonen 

(2006) como uma forte intervenção de enfermagem holística, que pode ter 

consequências notáveis para o cliente a partir da perspetiva de enfermagem em 

saúde mental. Os autores elaboraram uma definição de Dança em Enfermagem de 

Saúde Mental, referenciando: 

“na enfermagem de saúde mental, a dança ajuda as pessoas a experimentarem a plenitude 

mental, física, social e espiritual. Na prática, isto significa que o uso da dança como uma 

intervenção de enfermagem de saúde mental pode promover a auto-compreensão em vários 

níveis e a interação social com outras pessoas.” (Ravelin et al, 2006, p.311) 

 

Em saúde mental e psiquiatria são apresentados estudos com recurso à 

dança, de vários autores como Pratt (2004), Ren & Xia (2013), Webster, Clare & 

Collier (2005), Koch, Morlinghaus & Fuchs (2007), que evidenciam a utilização da 

dança nestes contextos, com benefícios ao nível das dimensões físicas, psicológicas 

e relacionais dos participantes nos estudos, com aumento do bem-estar e 

socialização e diminuição do stresse e depressão, entre outros. 
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1.3.2. A Dança enquanto Intervenção de Grupo  

 

Como forma de intervenção em grupo, a dança assume-se como forma de 

intervenção de âmbito socioterapêutico cuja dinamização surge enquadrada nas 

competências específicas do EESM, prestando assim cuidados que visem a 

manutenção, melhoria e recuperação da saúde mental (OE, 2010). Os grupos 

possibilitam ainda aos seus participantes contactar com outras pessoas que vivem 

situações semelhantes às dos próprios, trocar experiências e assim encontrar novas 

formas de lidar com as emoções e sentimentos, atribuindo-lhes um novo significado, 

promovendo o empoderamento.  

 

Segundo Fritzen (2011, p. 8) “o ser humano é essencialmente um SER COM, 

um ser em relação com os outros, um ser que depende dos outros para realizar-se, 

para amadurecer, e que sofre a pressão dos outros.” O autor adianta, desse modo, 

que os grupos influenciam a maneira pela qual aprendemos: “Aprendemos melhor e 

mais rapidamente em grupos. Grande parte de nossas crenças, atitudes e 

sentimentos adquirimos nos grupos.” (Fritzen, 2011, p.8). À sua semelhança, de 

acordo Bloch & Aveline (1999, p. 101), “os seres humanos vivem, trabalham e 

divertem-se em diversos grupos e encontram a expressão da sua identidade através 

da interação social. Não é de admirar que muitos dos problemas emocionais que 

possam sentir derivem de relações perturbadas dentro dos grupos nos quais 

aprenderam a ser quem são. Com o reconhecimento crescente do factor 

interpessoal na teoria e prática psiquiátrica veio o desenvolvimento de psicoterapias 

que têm como alvo os problemas entre pessoas em vez dos intrapessoais.” 

 

Townsend (2011, p. 168) define grupo como “um conjunto de indivíduos cuja 

associação se baseia em interesses partilhados, valores, normas ou propósitos 

comuns.” De acordo com a autora existem três tipos principais de grupos: grupos de 

tarefas, grupos de ensino e grupos de apoio/terapêuticos (Townsend, 2011). Lima 

(2005) faz a divisão entre grupos terapêuticos e não terapêuticos, explicitando que 

um grupo terapêutico pressupõe a existência de um profissional no campo da saúde 

mental para intervir nesses problemas. Os grupos terapêuticos, têm como função, 

segundo Townsend (2011, p. 168) ensinar “modos eficazes de lidar com o stress 

emocional que tem origem em crises situacionais ou de desenvolvimento.” Lima 
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(2005, p. 22) expõe que os grupos procuram “congregar e promover a coesão e o 

encontro de pessoas para que reconheçam as similaridades dos seus problemas, 

encontrem uma forma de suporte social alternativo, necessário para apoiar a 

construção e o desenvolvimento da sua própria identidade e o equilíbrio nas mais 

variadas situações.” Lima (2005, p. 22) evidencia os benefícios dos grupos como 

forma de suporte social e na “redução dos custos e no tempo dos programas 

interventivos, destinados a grupos sobre a intervenção individual.” 

 

A dança, dinamizada em contexto de grupo terapêutico, fornece os benefícios 

de permitir a cada um desenvolver-se no seio do grupo. De acordo com Manes 

(2011, p. 5) “o grupo primário ou pequeno grupo (…) é um contexto psico-social rico 

em estímulos e em potencialidades. É particularmente indicado para favorecer o 

desenvolvimento de alguns processos psicológicos, tais como o crescimento 

pessoal, o amadurecimento e a aprendizagem.” Segundo Manes (2011, p.6), os 

jogos psicológicos em grupo têm a capacidade de “activar processos que permitem 

a tomada de consciência das dimensões intrapsíquicas e relacionais do 

funcionamento humano, e facilitam a aquisição de novos modos de pensar, sentir e 

relacionar-se com os outros.” Os participantes, na dinâmica de grupo, encontram 

“um ambiente favorável onde podem reduzir as próprias defesas, explorar e tomar 

consciência de aspectos que lhe dizem respeito.” (Manes, 2011, p.6).  

 

De forma objetiva, Manes (2011) aponta-nos três dimensões que são 

trabalhadas e estimuladas mediante os jogos de grupo: a dimensão emotiva-afetiva, 

a dimensão cognitiva e a dimensão experiencial. Refere-nos, também neste âmbito, 

os jogos que utilizam técnicas psico-corpóreas, os quais favorecem a “percepção e a 

tomada de consciência da unidade mente-corpo, para além de serem muito úteis 

com participantes que tenham dificuldades de expressão verbal ou que utilizam a 

expressão verbal de modo defensivo.”  

 

 O grupo é-nos evidenciado como um dos sete poderes de transformação em 

Biodanza. Para Sarpe (1995), “reunir-se em grupo com o objetivo de crescimento é 

por extensão uma confirmação desta tendência gregária  em que, através da união e 

do compartilhamento, da atração e repulsão, possibilita a cada participante 

enriquecer-se com a diversidade de estímulos afetivos próprios dessas dinâmicas”. 
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1.3.3. A Intervenção Terapêutica com Dança em Reabilitação Psicossocial 

 

O cuidar em Enfermagem promove os projetos de saúde que cada pessoa 

define, na procura da satisfação global das suas necessidades e concretizando o 

seu funcionamento social. Este princípio convoca intrinsecamente a Reabilitação 

Psicossocial na perspetiva das pessoas virem a atingir o seu máximo potencial de 

funcionamento e participação na sua comunidade (Dias, Rosa & Pinto, 2014).  

 

Segundo o artigo 4º do Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro 

(REPE,1996) a enfermagem, como profissão na área da saúde, tem como objetivo:  
“prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e 

aos grupos sociais em que ele está integrado, de forma que mantenham, melhorem e 

recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão 

rapidamente quanto possível.” 

 

No que de especificamente diz respeito à enfermagem de saúde mental, esta 

tem o seu foco “na promoção da saúde mental, na prevenção, no diagnóstico e na 

intervenção perante respostas humanas desajustas ou desadaptadas aos processos 

de transição, geradores de sofrimento, alteração ou doença mental”. (OE, 2010). A 

enfermagem centra-se, assim, não apenas nos sintomas ou problemas da pessoa, 

atuando também na sua parte sã. Este conceito está dentro de um modelo 

biopsicossocial e é marco de um paradigma holístico ou integral em que podemos 

destacar alguns aspetos mais significativos, sendo um deles a visão de saúde como 

não simplesmente a ausência de doença, mas como “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social” (OMS, 2001, p.2). Estes conceitos surgem enquadrados 

no âmbito da saúde mental positiva, que se privilegia como forma de abordagem, 

nomeadamente no que diz respeito à Reabilitação Psicossocial. Como expõe 

Oliveira & Filipe (2009, p.22) “pensar a Saúde Mental apenas como a ausência de 

perturbação mental é optar por uma visão reducionista do conceito”. Neste 

seguimento, os “conceitos de saúde mental abrangem, entre outras coisas, o bem-

estar subjetivo, a auto-eficácia percebida, a autonomia, a competência, a 

dependência intergeracional e a auto-realização do potencial intelectual e emocional 

da pessoa.” (OMS, 2001, p. 3-4).  
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Correlacionando os efeitos terapêuticos da atividade artística em Reabilitação 

Psicossocial, de acordo com os autores Menéndez & Romero-Nieva (2010, p. 367), 

estes manifestam-se na “melhoria da auto-estima, amadurecimento do ego e das 

habilidades adaptativas, concentração, interação social e capacidade de 

recuperação”. Similarmente, num estudo em relação ao papel da Arte nos centros de 

atenção psicossocial (CAPS) Tavares (2003, p. 38), expõe que “o valor da arte na 

reabilitação está na possibilidade do paciente, como cidadão, utilizar os aspectos 

sadios de sua personalidade para conquistar espaços sociais”. Adianta ainda que a 

arte é uma abordagem essencial do cuidar nos CAPS, “assumindo o papel de 

favorecer a comunicação, de permitir a expressão de emoções, de promover a 

reabilitação, de assegurar um espaço para novas experiências, para a construção 

subjetiva, para circulação de afetos e como ferramenta terapêutica.” Conforme 

explicita Tavares (2003, p.36), “no que tange à implementação de novos dispositivos 

assistenciais em saúde mental, a arte oferece a possibilidade de reinvenção da 

existência do doente mental como potência agenciadora de singularidades no 

processo de construção da cidadania”.  

 

No contexto da Reabilitação Psicossocial, Nascimento & Pítia (2010), 

concluíram no seu estudo a importância da convivência e da socialização no âmbito 

dos exercícios praticados em grupo numa oficina de trabalho corporal, que também 

proporcionou uma melhor consciência corporal aos seus participantes. Da descrição 

de um estudo de caso de um utente evidenciaram a melhoria nas habilidades 

práticas, aumento da autonomia e coordenação motora mais direcionada para as 

rotinas de vida diária. Silva, Pedrão & Miasso (2012) corroboram esta posição, 

referindo-se ao corpo como forma de intervenção em saúde mental, tendo em conta 

a presença de alterações corporais que podem decorrer da própria perturbação 

mental ou dos efeitos prolongados da medicação psiquiátrica e que em larga medida 

interferem na realização de atividades quotidianas e nas relações interpessoais. 

Referindo-se a Furtado (1995), os autores expõem que “os trabalhos de intervenção 

corporal no campo da saúde mental têm como foco principal o retorno à realidade do 

corpo, tão distanciada, para o portador de transtorno psíquico.” (Silva et al, 2012, p. 

35). A dança, ao possibilitar a expressão corporal, proporciona autonomia e 

liberdade, despertando para a possibilidade de se projetar efetivamente no mundo à 
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sua volta. “Esse encontro consigo mesmo e a reconstrução da individualidade 

vislumbra ao portador de transtorno mental a possibilidade de uma verdadeira 

inserção na sociedade.” (Silva et al, 2012, p.39).  

 

 

1.4. O Sistema Biodanza 
 

O Sistema Biodanza foi desenvolvido por Rolando Toro, psicólogo clínico, 

antropólogo, poeta e pintor. Rolando Toro começou a investigar o efeito da música e 

da dança em pacientes psiquiátricos no Hospital Psiquiátrico de Santiago do Chile, 

procurando desenvolver as suas ideias sobre a “possibilidade do contacto puro com 

a realidade viva, por meio do movimento, do gesto e da expressão dos sentimentos” 

(Toro, 2002).  

 

As suas experiências com música e dança em hospitais psiquiátricos tiverem 

início 1965, época em que Rolando Toro trabalhava no Centro de Estudos de 

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

a experimentação de diversas técnicas de desenvolvimento de modo a “humanizar a 

medicina” como psicoterapias de grupo conforme a linha de Carl Rogers, arte-

terapia (pintura, teatro) e psicodrama, entre outras. 

 

“O desejo de Rolando Toro, diante a criação do seu sistema de 

desenvolvimento humano, era o dar um nome que restabelecesse o conceito original 

de dança, como movimento natural pleno de significado e com um poder inusitado 

de induzir transformações na existência” (Gonçalves, 2009, p. 50). Este sistema foi 

então denominado de Biodanza. O prefixo “Bio” deriva do termo bios que significa 

“vida” e a palavra dança indica um movimento integrado pleno de sentido, sendo 

então Biodança, a dança da vida. 

 

Segundo o Rolando Toro (2002, p.72), o modelo teórico da Biodanza é “um 

modelo do “homem cósmico”, abordando o ser humano em sua dimensão biológica, 

psicológica e, justamente cósmica”.  
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O homem é assim visto como um ser no mundo, não sendo considerado 

como um ser isolado, mas em conexão com o Todo. Na Biodanza é então adotada 

uma visão integral do homem, considerando-se formado por um sistema de circuitos 

funcionais em que o processo vital é uma complexidade muito maior que a soma das 

funções. Compreende também o homem como inserido dentro do seu ambiente e 

em relação com os outros. 

 

A Biodanza é definida por Rolando Toro (2002, p.33) como “um sistema de 

integração humana, de renovação orgânica, de reeducação afectiva e de 

reaprendizagem das funções originais da vida”. A Biodanza apoia-se numa 

metodologia própria que consiste em induzir vivências integradoras por meio da 

música, do canto, do movimento e de situações de encontro em grupo, atuando 

através de exercícios específicos. Para Diógenes (2001), referenciado por Gois & 

Ribeiro (2008), este grupo funciona como uma “rede viva, onde a comunicação 

acontece no nível sutil e no invisível, formando uma unidade que tem a interferência 

de todos os seus membros e propiciando uma aprendizagem que faz parte do 

movimento existencial do grupo e de cada um que dele participa”.  

 

Um conceito essencial na metodologia da Biodanza é o de integração 

humana. Em Biodanza facilita-se a estimulação primordial de conexão com a vida, 

que permite a cada indivíduo integrar-se a si mesmo, ao semelhante e ao universo. 

Rolando Toro (2002, p.34) expõe estes conceitos, explicitando a integração a si 

mesmo como consistindo em “resgatar a unidade psicofísica”; a integração ao 

semelhante como consistindo “em restaurar o vínculo original com a espécie como 

totalidade biológica”; a integração ao universo como consistindo em “resgatar o 

vínculo primordial que une o homem à natureza e em reconhecer-se como parte de 

uma totalidade maior, o cosmo”. Segundo o autor o homem perdeu ao longo do 

tempo a função de conexão à vida e atravessou um longo processo de degradação 

dos instintos, sendo possível postular que “a doença deriva da incapacidade de 

estabelecer a conexão com tudo o que é vivo no ambiente circundante” (Toro, 2002, 

p. 34). 

 

O conceito de renovação orgânica postulado no Sistema Biodanza surge 

como o efeito da homeostase, do equilíbrio interno e da redução dos fatores de 
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stress. Segundo Toro (2002, p.35), “a renovação orgânica é estimulada na Biodanza 

mediante exercícios que induzem estados de transe e de regressão integradores”.  

 

Segundo Toro (2002, p.19) “a ação terapêutica da Biodanza implica a 

consciência de que o nosso estilo de vida pode conduzir a determinada patologia; 

neste sentido a Biodanza pode ser considerada um sistema de reeducação afetiva”. 

Considera que a afetividade no homem é frequentemente perturbada, com 

expressões precoces de violência e de destrutividade. Adota também o conceito de 

“doentes da civilização” que surgiu a partir dos estudos de Arthur Jores, notável 

inovador da Medicina Psicossomática, que contabilizou e classificou mais de duas 

mil doenças, sendo que cerca de mil e quinhentas doenças são “exclusivamente 

humanas”, tendo-as então denominado de “Doenças da Civilização”. As causas 

destas doenças, são descritas como tendo origem nos conflitos emocionais e no 

estilo de vida acelerado do nosso tempo, tais como: a carência de afeto, a 

dependência, a hostilidade, as condutas competitivas, a falta de autoestima, as 

tendências inconscientes à autodestruição, os sentimentos de culpa, a falta de 

prazer e a frustração.1 Deste modo, Rolando Toro, imprimia grande importância ao 

estilo de vida na origem de determinados distúrbios e doenças, dando grande 

relevância às doenças psicossomáticas e ao conceito de stress. Neste seguimento, 

Toro (2002, p.35) refere como objetivo essencial da Biodanza “estimular a 

afetividade no ser humano, mediante a sua aplicação no campo da educação desde 

os primeiros anos de vida”.  

 

O conceito de reaprendizagem das funções originais da vida consiste na 

sensibilização dos instintos básicos, que constituem uma expressão da programação 

biológica. A função biológica dos instintos consiste na adaptação ao ambiente que é 

indispensável à sobrevivência da espécie e comum a todos os seres vivos.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Apostilhas da Escola de Biodanza de Lisboa, Sistema Rolando Toro, 2014  
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1.4.1 As Linhas de Vivência 
 

A vivência constitui a base da metodologia da Biodanza, sendo definida como 

“a experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo no momento 

presente, que envolve a cenestesia, as funções viscerais e emocionais” (Toro, 2002, 

p. 15). Por meio da vivência, possibilita-se o acesso à consciência de si e do mundo, 

vivenciando-se o “aqui e agora” (Toro, 2002). Segundo esta perspetiva, a Biodanza 

ocorre a nível cognitivo, vivencial e visceral, diferenciando-se das terapias 

cognitivas, na medida em que vai das vivências ao significado, propondo-se uma 

“descrição das vivências pessoais, enquanto experiências interiores, sem análise ou 

interpretação psicológica” (Toro, 2002, p. 15).  

 

Nas suas palavras, Rolando Toro, define as vivências como “a expressão 

originária do mais íntimo de nós mesmos, anterior a toda a elaboração simbólica ou 

racional (Toro, 1991, p.183), baseando-se no conceito de protovivências. As 

protovivências são as primeiras vivências experimentadas pelo bebé no início da 

vida. De acordo com Toro (1991), as protovivências de movimento, contato, nutrição, 

expressão, segurança e harmonia são as vivências que envolvem os primeiros seis 

meses de vida, em que o bebê inicia a sua experimentação no mundo.  

 

Rolando Toro (1991) agrupa as vivências em cinco categorias, segundo as 

suas modalidades de expressão e que estão intimamente relacionadas entre si: 

vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência, consideradas 

então como o potencial genético de cada indivíduo e que podem levar à expressão e 

fortalecimento de um estilo de vida que obedeça mais ao ritmo de cada um, fazendo, 

desta forma, com que seja mantido ou recuperado o equilíbrio psíquico e fisiológico 

e propiciando aos indivíduos uma maior conexão consigo mesmos e, também, com 

a totalidade.  

 

Como o potencial genético está também em movimento no indivíduo, a 

aprendizagem não cessa na infância, continuando ao longo da existência. Em 

Biodanza, é considerada a tendência do ser humano para o crescimento, seguindo a 
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tendência a “auto-realização”, conceituada por Rogers (1974), e a “auto-poiesis”, de 

Maturana (1970). 

 

Neste seguimento, são de seguida apresentados os conceitos relacionados 

com cada linha de vivência: 

  

A vitalidade engloba conceitos como o de saúde, ímpeto vital e alegria de 

viver. De acordo com Gonçalves (2009, p.82) “a noção de vitalidade está 

relacionada com um bom nível de saúde e harmonia orgânica”, indicando “sentir 

fortes motivações para viver, ter energia disponível para ação, ou seja, ímpeto vital”. 

Outro conceito relacionado com vitalidade é o entusiasmo, que faz com que as 

pessoas sejam capazes de vencer os desafios do dia-a-dia.  

 

Segundo Toro (2002, p. 85), “o conceito de vitalidade é essencial para o 

Sistema Biodanza que trabalha com categorias como “estilos de vida”, princípio 

biocêntrico” e “vivência de vitalidade”. Este conceito, olhado segundo uma 

perspetiva sistémica, pode ser visto como “resultante de múltiplos fatores que se 

integram para manter a estabilidade funcional, permitir a expressão genética e 

conservar a harmonia do sistema, apesar das modificações do ambiente” (Toro, 

2002, p.85). Assim, “a linha da vitalidade é gerada a partir do conjunto de funções 

destinadas a manter a homeostase, e compreende instintos de conservação, de 

fome, de sede, assim como respostas de luta, de fuga, e as funções de regulação da 

atividade e do repouso” (Toro, 2002, p.85). Segundo Toro (2002, p.85) “no aspecto 

psicológico a vitalidade se expressa pela alegria de viver, pela motivação para a 

ação e pela força dos instintos”. Esta linha de vivência desenvolve-se a partir da 

organização biológica e do instinto de sobrevivência, relacionando-se diretamente 

com as primeiras experiências da criança no que diz respeito à sua expressão 

através das experiências de movimento.  

 

Desenvolver o potencial genético da vitalidade, segundo Gonçalves (2009, 

p.83) pode ter os seguintes impactos a nível pessoal: “aumento da energia vital, 

integração motora, superação dos distúrbios psicossomáticos, resistência ao 

esforço, estabilidade neurovegetativa, facilidade para rir, agilidade dos movimentos, 

som e expressão da voz, brilho e intensidade do olhar e harmonia e vigor dos 



DANÇAR A VIDA EM SAÚDE MENTAL 
COPYRIGHT MÁRCIA SANTOS © 

 30 

gestos. Vitalidade é a capacidade de colocar-se no mundo como ser humano 

autónomo, responsável por seu movimento e pelas suas ações. 

 

A linha de vivência da Sexualidade refere-se à capacidade de sentir desejo, 

ser capaz de sentir e expressar o prazer (dos sentidos), a sensualidade e o 

erotismo. Esta linha de vivência evolui a partir do contato e das carícias que a 

criança recebe desde o nascimento. 

 

Segundo Toro (2002, p.87) “a preparação para o prazer sexual não pode 

reduzir-se à simples exercitação da sensibilidade genital, mas deve implicar a 

capacidade de usufruir dos prazeres cotidianos; por exemplo tomar um banho na 

temperatura preferida, escolher e saborear o que se come, submeter-se a uma 

massagem relaxante”. Rolando Toro (2002, p.87-88) adianta ainda que “reforçar a 

própria identidade para encontrar o caminho que conduz ao prazer faz parte do 

aprendizado proposto pela Biodanza; aprender a desfrutar de todos os grandes e 

pequenos prazeres da vida é a coisa mais importante”.   

  

Segundo Gonçalves (2009, p. 84) o desenvolvimento do potencial genético da 

sexualidade pode gerar os seguintes impactos a nível pessoal: “prazer do 

movimento, prazer de sentir a música, tornar-se consciente dos prazeres cotidianos, 

despertar a fonte do desejo, liberação da sensualidade, erotismo, identidade sexual”.  

 

A linha de vivência de Criatividade engloba conceitos como o de inovação, 

construção e imaginação. Esta linha encontra-se ligada “ao instinto de exploração e 

aos impulsos de inovação presentes nos organismos vivos” (Toro, 2002, p. 88). A 

energia da vida expressa-se também como uma busca pelo novo. O ato de explorar 

está intimamente ligado ao ato de movimentar-se, mover-se na realidade vivida. A 

criatividade conecta-se assim, de maneira indissociável com a vitalidade. 

 

Gonçalves (2009, p. 87) exprime o conceito de criatividade como a 

“capacidade de criar inovações que comunicam uma mensagem, mesmo que 

potencial, aos outros. A criação artística emerge quando a espontaneidade e a 

inventividade do fluxo-fantasia estão em unidade profunda”. Ainda segundo o 

mesmo (2009, p. 88) o desenvolvimento deste potencial genético pode gerar os 
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seguintes impactos a nível pessoal: “permitir a expressão dos impulsos criadores 

naturais; sentir a criação como uma extensão do projeto de vida; expressão das 

emoções; voz, canto, escrita, desenho, movimento; reorganização do estilo de vida; 

criação artística; renovação existencial”.  

 

O potencial pleno da vida, inscrito no potencial genético do ser humano, 

expressa-se também como Afetividade. Esta linha de vivência engloba conceitos 

como amor, amizade, altruísmo e empatia. Como Toro (2002, p.89) referencia, “a 

génese biológica da afetividade está relacionada ao instinto de solidariedade dentro 

da espécie, à capacidade de empatia, aos impulsos gregários, às tendências 

altruístas e aos ritos socializantes”. Em Biodanza a linha da afetividade tem como 

sua expressão privilegiada o amor, sendo as formas patológicas da afetividade 

traduzidas em impulsos autodestrutivos, na discriminação social, no racismo e na 

injustiça.  

 

Desenvolver o potencial genético da afetividade, segundo Gonçalves (2009, p. 

90) pode gerar os seguintes impactos a nível pessoal: aumento da comunicação; 

eliminação das relações tóxicas; solidariedade; capacidade de dar e receber 

acolhida; ação social”.  

 

Finalmente, Rolando Toro propõe que do potencial humano que brota do 

organismo biológico surge a capacidade de sentir Transcendência. Alguns conceitos 

associados a esta linha de vivência são os de ligação com a natureza e sentimento 

de pertencer ao universo. Toro (2002, p.91) referencia que “a procura de 

harmonização com a natureza em sua totalidade é uma função orgânica; ela culmina 

na experiência suprema de identificação com o universo. O impulso místico é 

visceral, e tal experiência provoca profundas modificações na homeostase, tanto em 

nível orgânico como em nível visceral”. Ainda segundo Toro (2002, p.91) “a 

sensação de ligação íntima com a natureza e com o próximo é uma experiência 

culminante que se experimenta poucas vezes na vida. Experimentá-la ainda que 

uma única vez permite mudar a própria atitude em relação a si mesmo e aos outros”.  

 

De acordo com Gonçalves (2009, p. 91), desenvolver o potencial genético da 

transcendência pode gerar os seguintes impactos nas mudanças pessoais: 
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ampliação dos cinco sentidos; vínculo com a natureza; visão sistémica; capacidade 

de regressão; experiência suprema; íntase/êxtase; aumento da autoestima; 

consciência mais ampla e profunda da realidade”.  

 

Na sequência dos conceitos de vivência e linhas de vivência, Rolando Toro 

expõe os conceitos de potenciais genéticos e ecofatores. Como anteriormente 

referido, as linhas de vivência desenvolvem-se, formando o meio pelo qual se 

expressa o potencial genético. Para Rolando Toro, os potenciais genéticos 

constituem a nossa identidade biológica, o elemento fundante do ser vivente. Para 

Gonçalves (2009, p.81) “isso significa que todas as pessoas, ao nascerem trazem 

em si disposições interiores que orientam as relações que os indivíduos 

estabelecem entre si e com o mundo”. Esse potencial pode-se tornar expressão na 

realidade a partir do nascimento, ou até antes, a partir da conceção, se o organismo 

encontrar determinadas circunstâncias e fatores que permitam, estimulem e facilitem 

sua expressão. Alguns desses fatores são internos ao organismo, como a sua 

dotação biológica e organização neurofisiológica, sendo denominados de cofatores. 

Outros fatores são externos ao organismo, constituindo fatores do ambiente e que 

podem facilitar e estimular ou inibir e desorganizar a expressão do potencial. Estes 

fatores do ambiente quando estimulam e facilitam a expressão das linhas de 

vivência (que são a maneira da própria vida se expressar) são chamados ecofatores 

positivos. Os fatores do ambiente, que de alguma maneira impedem ou distorcem a 

expressão da vida são chamados de ecofatores negativos. 

 

Cada um de nós pode ter a compreensão daquilo que o organiza, que o 

integra e o torna mais pleno e feliz; e também daquilo que o oprime, intoxica e 

desorganiza, podendo eventualmente conduzir o organismo à doença e à morte (a 

poluição generalizada, o cigarro, a raiva, a inveja). O ecofator negativo tende a 

impedir ou alterar o desenvolvimento das linhas de vivência como um todo ou de 

alguma delas em particular. O ser humano é pleno e saudável quando as cinco 

linhas de vivência se desenvolvem de maneira harmoniosa e equilibrada. 
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1.4.2 O Princípio Biocêntrico 
 

A teoria da Biodanza estrutura-se a partir do princípio biocêntrico. Este 

princípio é fundamentado em vários conceitos epistemológicos, tendo sido formulado 

a partir das reflexões metodológicas de Humberto Maturana e Francisco Varela, E. 

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

Fenomenologia-‐Existencial. Este paradigma tem como referência imediata a vida e 

inspira-se nas leis universais que conservam os sistemas vivos e que tornam 

possível a sua evolução.  

 

O Princípio Biocêntrico diferencia-se dos paradigmas antropocêntricos, que 

consideram o homem como centro da vida, senhor da vida, ao qual é permitido o 

controlo de todas as coisas da natureza, dominando-as, a elas e a si mesmo.  Ao 

afastar-se da natureza, no processo de conhecê-la e dominá-la, o homem afasta-se 

de si mesmo. A natureza passa a ser um objeto externo e o homem, um ser 

dissociado e desvinculado de si mesmo, dos outros e da vida. O pensamento, a 

consciência moldados em valores culturais (antropocêntricos) desconectam-se da 

vivência, do sentimento, do corpo, dos instintos, dos potenciais biológicos. Aqueles 

passam a dominar e a escravizar a expressão espontânea e vital do ser humano. O 

homem, entretanto, é fruto da vida, surgiu da combinação de organismos no 

processo evolutivo do universo. Somos regidos pela vida: leis naturais que nos 

sustentam e permitem a preservação da espécie. 

 

O princípio biocêntrico convida-nos assim “a reformular nossos valores 

culturais, sociais, econômicos, políticos, éticos e morais, a nossa conduta e a nossa 

forma de estar no mundo com os seres, tomando como referencial o respeito à vida”. 

(Gois & Ribeiro, 2008 p. 49). Segundo Góis & Ribeiro (2008, p.50), “na visão 

biocêntrica, as relações interpessoais baseiam-se na confiança, na amizade, na 

cooperação, na fraternidade e no amor. Deste modo, baseando-se neste princípio, 

na sessão de Biodanza são criados jatos de ecofatores positivos que são dirigidos 

diretamente para as linhas de vivência de cada um”. 
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Nos grupos de Biodanza é criada uma postura geral de integração que 

envolve o estímulo de todas as linhas de vivência. Na vitalidade é experimentado o 

ritmo, o ímpeto vital, a alegria; na sexualidade é experimentado o contato, a carícia e 

a sensualidade; na criatividade é vivenciada a capacidade de renovação do 

movimento; a afetividade está presente em todos os momentos, permeando as 

relações interpessoais dentro do grupo; a transcendência encontra-se diluída na 

capacidade de abertura e entrega, a si, ao outro, à vivência e na perceção de que 

cada um é o grupo. 

 

 

1.4.3 A Unidade Metodológica Música-Movimento-Vivência 
 

A base do Sistema Biodança apoia-se na estruturação e articulação entre a 

música, o movimento e a vivência. Segundo Toro (2002, p. 121) “estes três 

elementos formam uma unidade em sentido estreito, ou seja, um “conjunto 

organizado” cujos componentes são inseparáveis, pois a funcionalidade do conjunto 

requer a participação simultânea de cada um deles”. Assim, a proposta de cada um 

dos exercícios “implica uma música e o movimento corporal por ela estimulado e 

coerente com ela; é além do mais, voltado à indução de uma vivência específica, 

cujos efeitos correspondem a um objetivo metodológico inerente ao processo de 

integração humana.” (Toro, 2002, p.121). 

 

Na Biodanza, a música é o primeiro componente da unidade metodológica 

música-movimento-vivência. A Música é o instrumento de mediação entre a emoção 

e o movimento corporal, estimulando a dança expressiva, a comunicação afetiva e a 

vivência de si mesmo. A função da música é “induzir movimentos e vivências 

integradoras” (Toro, 2002, p. 130). Assim, a seleção das músicas, em Biodanza, tem 

de cumprir determinados requisitos, para que possam permitir a possibilidade de 

desenvolver essa função.  

 

Segundo Toro (2002, p. 134), “os movimentos naturais do ser humano 

(caminhar, saltar, espreguiçar-se, etc.), os gestos ligados aos “costumes sociais” 

(dar a mão, embalar, acariciar…) e os gestos arquetípicos constituem os modelos 
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naturais em que se baseiam os exercícios de Biodanza”. Assim, os exercícios de 

Biodanza são cuidadosamente estruturados em relação ao seu modelo teórico, têm 

uma intencionalidade, não são aleatórios, e são organizados segundo o modelo 

teórico da Biodanza. Partem dos movimentos naturais do ser humano que, 

associados à música visam despertar o potencial de integração entre os aspetos 

físicos e psicológicos, promovendo a harmonização e o desenvolvimento das linhas 

de vivência. 

 

O modelo teórico da biodanza é estruturada sob um eixo vertical e um eixo 

horizontal. Durante a vivência há uma contínua pulsação entre dois polos, no eixo 

horizontal: consciência da própria identidade e regressão. O Modelo Teórico na sua 

posição vertical representa o processo de integração que dura toda a vida 

(ontogénese). Através das cinco linhas de Vivência estimula-se a expressão dos 

potenciais genéticos humanos. 
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1.5. Unindo a Teia, Construindo a Rede: Biodanza Clínica e Saúde Mental 
 

 Segundo Sarpe (1995), a Biodanza é uma abordagem geradora de efeitos 

terapêuticos e pedagógicos que “pretende não só recuperar níveis elevados de 

saúde como atuar de forma profilática possibilitando aos seus participantes uma 

reeducação para um cotidiano que respeite as necessidades vitais básicas”.   

 

 Na mesma linha de pensamento, Santos (2013, p. 44), referencia que a 

Biodanza atua como “um sistema terapêutico e educacional, em sentido amplo e 

complexo, de vinculação intrapessoal, social, cultural, ecológica e transpessoal, 

ativando os geradores multidimensionais de saúde”. De acordo com a autora, a 

biodanza “ocupa um lugar na profilaxia – no sentido de uma reeducação do sujeito 

total – com especial atenção para o inconsciente vital, que é a sua inteligência 

biológica”. (Santos, 2013, p.44).  

 

A Biodanza Clínica é uma aplicação da biodanza a grupos específicos na 

área da saúde. Esta aplicação requer conhecimentos específicos para cada grupo, 

sejam sobre psicologia clínica, psicoterapia, reabilitação, educação biocêntrica, etc., 

além de uma metodologia específica.  

 

São-nos apresentados inúmeros benefícios da aplicação da Biodanza a 

grupos específicos na área da saúde, nomeadamente através da experiência de 

Biodanza em Hospitais Psiquiátricos em diversos países, que permitiu estabelecer 

que os doentes psiquiátricos melhoram, entre outros, os seguintes aspectos: 

elevação do humor endógeno, melhoria da comunicação expressiva e da linguagem, 

restauração da afetividade e da motricidade (fluidez, intencionalidade, harmonia 

motora).2 

 

Santos (2013), referencia-nos que através da indução de vivências 

integradoras, as disfunções e seus sintomas vão diminuindo e mesmo 

                                                
2 Guias de Estudo da Escola de Biodanza de Lisboa, Sistema Rolando Toro, 2014. 
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desaparecendo. A dinâmica da sessão promove uma variação de estados de humor 

e ativação de sistemas psiconeuroimunológicos. Segundo a autora, a aplicação da 

Biodanza é capaz de produzir (Santos, 2013, p.44): 

• Maior liberdade de expressão, amorosidade e afetividade, contato 

prazeroso com o próprio corpo e com os outros; 

• Fortalecimento da identidade; 

• Redução do stresse, de estados ansiosos e depressivos; 

• Ativação do ímpeto vital, da vontade de viver e o regozijo de estar vivo; 

• Regulação social e autorregulação; 

• Intensificação da capacidade de amar; 

• Possibilidade de sentir prazer sem culpas; 

• Apropriação e fortalecimento da identidade pessoal e vinculação com a 

espécie. 

 

Neste contexto específico, na área clínica, vários conceitos associados à 

saúde mental e  reabilitação psicossocial emergem, como o empowerment e o 

recovery... As pessoas com doença mental, devem ser empoderadas no sentido de 

poderem fazer as melhores escolhas para si e para o desenvolvimento de 

competências a longo prazo, favorecendo um processo de crescimento contínuo e 

um apoio à inclusão social e à cidadania ativa.  

 

Como sabemos, o desenvolvimento de competências não estanca na 

infância. A biodanza, no seu modelo teórico, visa o desenvolvimento humano ao 

longo da vida, baseando-se nos conceitos de tendência do ser humano para o 

crescimento, seguindo a tendência a “auto-realização”, conceituada por Rogers 

(1974), e a “autopoiesis”, de Maturana (1970). A pessoa com doença mental, antes 

de ser doente é uma pessoa e como tal, também segue esta linha de 

desenvolvimento. Deste modo, oferecer um suporte que permite o desenvolvimento 

de competências nesta população é uma mais-valia para estas pessoas, que vivem 

dificuldades decorrentes do seu estado de saúde-doença, efeitos secundários da 

medicação e todos os problemas associados em termos da saúde física, como o 

sedentarismo, obesidade e síndrome metabólica. 
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De acordo com Santos (2013, p.73), em Biodanza Clínica  
“os resultados na recuperação da saúde se destacam a partir da concepção da pessoa como 

uma unidade, na qual os efeitos fisiológicos que a Biodanza potencializa sobre a Vitalidade, o 

Inconsciente Vital, o Sistema Imunológico, Endócrino entre outros, reforçam simultaneamente 

a autopercepção de si mesma como um ser de valor intrínseco, estimula a autoestima e a 

expressão plena da identidade, como parte do processo de recuperação da saúde”. 
 

Em Biodanza de Saúde Mental dançamos sem etiquetas. Dançar sem 

etiquetas quer dizer que não nos detemos nos diagnósticos clínicos das pessoas 

que participam nas aulas de biodanza. O doente, antes de ser doente, é uma 

pessoa, munida de toda a sua potencialidade, unicidade e singularidade. A doença é 

apenas uma parte da totalidade da pessoa. Aqui encontramo-nos embasados no 

paradigma biocêntrico de respeito à vida, de aceitação e de compreensão da 

totalidade da pessoa.  

 

O Sistema Biodanza tem o seu foco na parte saudável do indivíduo, sabendo 

que este sistema “trabalha com a parte sadia do enfermo, com seus esboços de 

criatividade, com seus restos de entusiasmo, com sua oprimida, mas viva 

necessidade de amor, com suas ocultas capacidades de expressão, com sua 

sinceridade.” (Toro, 1991, p.137). Desta forma, uma das grandes potencialidades da 

biodanza na área da saúde mental é a dissolução do estigma, tanto ao nível da auto-

imagem interna, como ao nível da comunidade humana, onde a pessoa com doença 

mental vive.  

 

O Facilitador de Biodanza, coloca-se com toda a sua presença e identidade 

clara: é um agente de cuidado, carinho, amor e afetividade, aplicando a 

progressividade nas sessões e estando permanentemente em feedback, escutando 

o limite e cuidando da pessoa. O perímetro da vivência é protegido; não há 

observadores dentro da aula. O facilitador pode conhecer a história médica e a 

história pessoal da pessoa ou o historial do grupo em geral, mas de nenhuma 

maneira pode dirigir a informação para estruturar o diagnóstico ou as terapias. A 

Biodanza Clínica considera-se uma pedagogia de reabilitação existencial que atua 

sobre os recursos da pessoa, sendo então uma proposta de assistência 

complementar e de nenhuma maneira uma alternativa às estruturas de atenção na 
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saúde. Para além disso, o Facilitador de Biodanza deve trabalhar em estreita 

colaboração com os profissionais que participam no projeto (enfermeiros, 

psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais...) que se devem também 

comprometer a estar presentes de um modo participativo e observacional.  

 

As sessões de biodanza em contexto de saúde devem ser adaptadas: a 

progressividade deve ser sempre respeitada e em termos de tempo de duração da 

sessão também deve haver uma regulação e um equilíbrio, que permita a integração 

das vivências de forma harmoniosa, sempre adaptadas ao grupo. A duração de uma 

sessão geral de Biodanza, compreendendo as suas duas partes (teórica e vivencial), 

é de duas horas. A sessão de biodanza clínica aplicada a pessoas com deficiência 

intelectual e adolescentes, segundo o modelo teórico, deverá ter duração máxima de 

noventa minutos. 3 

 

A vivência deve ser sempre estruturada segundo o Modelo Teórico de 

Biodanza. Durante a vivência há uma contínua pulsação entre dois polos, 

representados no eixo horizontal do modelo teórico: consciência intensificada de si 

mesmo e regressão, também eles adaptados aos grupos com os quais recai a 

intervenção. Deve cuidar-se da parte ativa e regressiva da aula, cuidando para 

favorecer sempre a progressividade dos exercícios propostos. Os exercícios devem 

ser escolhidos, mediante os objetivos estabelecidos, com base nas principais 

necessidades do público-alvo.  

 

Assim, a elaboração metodológica de uma sessão de biodanza clínica contém 

um campo amplo de exercícios estruturados desde um ponto de vista emotivo e 

simbólico, para fortalecer a identidade e o sentido do próprio valor; e desde um 

ponto de vista motor e neurológico para fomentar a mobilidade articular e o 

deslocamento no espaço. 4  

 

Esta estrutura vivencial oferece uma pulsação ideal entre os núcleos 

psicomotores que se consideram essenciais para a saúde e a autoestima destas 

                                                
3 Material Didático do Curso de Especialização Biodanza e Saúde Mental, 2015.   
Apontamentos da Extensão Biodanza em Crianças e Jovens, 2014.  
4 Material Didático do Curso de Especialização Biodanza e Saúde Mental, 2015. 
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pessoas: Vitalidade-Ritmo (exercícios adrenérgicos, impulso, coordenação motora) e 

Afetividade-Melodia (exercícios de contenção afetiva, acariciamentos, segmentares). 

Estas categorias de exercícios são acionadas, tanto do ponto de vista emocional 

como motor, a partir das categorias de movimento muito específicas: O Ritmo e a 

Melodia. 5 

 

Ritmo6 Expressão desde o ponto de 

vista motor 

Expressão desde o ponto de 

vista emocional e simbólico 

 Aumenta o tónus vital e o impulso 

motor 

Favorece a coordenação individual 

e em pares 

Favorece a sinergia 

Descarga a tensão da coluna 

vertebral 

Favorece a mobilidade 

Aumenta a percepção prazerosa da 

própria singularidade 

Aumenta o sentimento de 

unicidade e de ter um valor único 

Diminui o sentimento de opressão 

para favorecer a dissolução de 

tensões 

Promove o acesso ao próprio 

potencial de autoestima 

 

 

Melodia7 Expressão desde o ponto de 

vista motor 

Expressão desde o ponto de 

vista emocional e simbólico 

 Afrouxa a contractura dos 

principais anéis de tensão: 

Oral (mandíbula e pescoço) 

Afetiva e transferir a sensação de 

ação (peito-ombros) 

Afetivo, emocional e de identidade 

(no peito) 

Instintivo (quadril) 

Permite sentir-se portador de um 

valor “tal como se é”. 

Permite perceber a beleza e a 

pureza do corpo, mais além do que 

a sua forma. 

Permite sentir-se amado e aceite, 

de maneira intrínseca. 

Permite perceber-se de maneira 

integral, em vez de somente a 

parte que sofre. 

 

 
                                                
5 Material Didático do Curso de Especialização Biodanza e Saúde Mental, 2015. 
6 Adaptado do Material Didático do Curso de Especialização Biodanza e Saúde Mental, 2015. 
7 Adaptado do Material Didático do Curso de Especialização Biodanza e Saúde Mental, 2015. 
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2. METODOLOGIA 
 

2.1 Objetivos do Estudo 
 

Este estudo visa verificar se os participantes de um programa de Biodanza, 

apresentam melhorias ao nível dos fatores pessoais, desenvolvendo a Biodanza 

como uma estratégia em reabilitação psicossocial.  

 

Como objetivos específicos foram delineados: 

• Através da avaliação realizada durante a observação do programa de dança, 

verificaram-se alterações positivas nos participantes, ao nível dos domínios 

da escala LMA adaptada “Freedom to Move”: Sentimento de prazer e bem-

estar; Conexão com o aqui e agora; Conexão e comunicação com os outros; 

Noção do corpo, amplitude dos movimentos; Capacidade física e 

coordenativa; Conexão entre o pensamento, a imaginação e o corpo. 

• Através da avaliação realizada durante a observação do programa de dança, 

verificaram-se alterações positivas nos participantes, ao nível dos indicadores 

da NOC (Classificação dos Resultados de Enfermagem, 2010) em relação: 

Auto-imagem; Autoestima; Nível de ansiedade; Nível de agitação; Habilidades 

de Interação Social; Comunicação: expressão; Movimento Coordenado; 

Equilíbrio. 
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2.2 Recolha das Informações 
 

Para a realização deste estudo foi necessário desenvolver alguns 

instrumentos de caracterização e avaliação. 

 

Ao nível os Instrumentos de Avaliação do programa de Intervenção 

selecionou-se uma metodologia de análise quantitativa por meio da utilização e 

aplicação da escala de Avaliação LMA Adaptada “Freedom to move” e grelhas de 

observação NOC adaptadas, e numa análise qualitativa do programa de dança, na 

perspetiva dos participantes e na perspetiva do terapeuta. Cada um destes 

instrumentos será apresentado de seguida.  

 

Escala de Avaliação LMA Adaptada “Freedom to move” (Dunphy & Scott, 

2003) 

 

Esta escala foi elaborada por Dunphy & Scott (2003), com o objetivo de 

avaliar programas de dança de forma geral em vários tipos de população, no entanto 

nos seus estudos, os autores referem-se especificamente a contextos de pessoas 

com necessidades especiais. Esta escala foi adaptada e traduzida para português 

por Claro (2012) e é constituída por uma grelha de observação da sessão de Dança, 

que tem como objetivo registar os dados observados de cada sessão por cada 

participante individualmente. Esta grelha define-se por quatro blocos distintos: a data 

e número da sessão observada; identificação do participante e do avaliador; os itens 

a avaliar (descrição dos domínios e respetivos subdomínios) e por fim a escala. A 

escala é constituída por nove domínios, sendo estes: Sentimento de prazer e bem-

estar; Comunicação com o aqui e agora; Conexão e comunicação com os outros; 

Noção do corpo, amplitude dos movimentos; Capacidade física e coordenativa; 

Capacidade para relaxar; Conexão entre o pensamento, a imaginação e o corpo; 

Desenvolver a capacidade de iniciativa, de decisão e de liderança; Capacidade de 

performance/desempenho. Para este estudo, recorrendo aos autores Dunphy & 

Scott (2003) e de acordo com objetivos do programa de intervenção para as 

populações em estudo e com o nível de capacidade física e intelectual dos 

participantes, foram utilizados seis domínios da escala, constituídos por vários itens. 
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Nesta escala de avaliação os itens são cotados de um a cinco, sendo a cotação de 

um a que revela um comportamento menos ajustado, e a cotação de cinco a que 

revela um comportamento ajustado. A recolha dos dados é realizada através da 

observação de movimentos e através de uma comunicação informal e formal 

fornecida pelos participantes e técnicos, tendo a escala sido aplicada em dois 

momentos de avaliação, ao longo do programa de intervenção, correspondendo ao 

início e términus do programa de intervenção 

 

 

Grelha de observação adaptada da Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (NOC, 2010) 

 

Esta grelha foi adaptada com base num conjunto de resultados que a dança 

poderia oferecer, tendo sido selecionados os seguintes indicadores, adaptados em 

cada um dos contextos: Autoimagem, Autoestima (1205), Nível de ansiedade (1211), 

Nível de agitação (1214), Habilidades de Interação Social (1502), Comunicação: 

expressão (0903), Equilíbrio de Humor (1204), Movimento Coordenado (0212) e 

Equilíbrio (0202). Em cada um destes indicadores, foram selecionados um conjunto 

de itens a avaliar de acordo com as escalas da Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (2010). Esta grelha foi aplicada em dois momentos de avaliação, ao 

longo do programa de intervenção, coincidentes com a aplicação da escala LMA 

Adaptada “Freedom to move” (início e fim do programa de intervenção). A recolha 

dos dados, similarmente à escala “Feedom to move”, é realizada através da 

observação e através de uma comunicação informal e formal fornecida pelos 

participantes.  

 

Avaliação do Programa de Dança na perspetiva do Terapeuta 

 

A avaliação qualitativa do programa de dança sob a perspetiva do terapeuta 

foi elaborada em cada sessão e baseia-se nas orientações de Payne (1997), com 

um quadro de observação traduzida e adaptada por Santos (1999), tendo permitido 

elaborar um registo descritivo das sessões implementadas, fornecendo informações 

acerca dos equipamentos/músicas utilizados; objetivos/temas predominantes; o que 

aconteceu globalmente incluindo a estrutura usada, respostas e dinâmicas de grupo; 
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alguma mudança notada; algumas expressões específicas (verbais/não verbais); 

avaliação (incluindo aspetos relacionais, objetivos atingidos, futuros objetivos para a 

próxima sessão); outros comentários; registo do seu próprio processo (o que se 

passou consigo? Incluindo ideias, memórias, sentimentos que emergiram antes, 

durante e/ou depois desta sessão de grupo). 

 

Avaliação do Programa de Dança na Perspetiva dos Participantes 

 

A avaliação qualitativa do programa de dança por parte dos participantes foi 

realizada, por meio de um questionário individual entregue a cada participante, que 

abordava um conjunto de perguntas sucintas que descreviam resumidamente: como 

se sentiram de forma geral durante as sessões e com o grupo; os aspetos positivos 

das sessões; que benefícios obtiveram deste programa; se contribuiu para o seu 

bem-estar; aspetos que gostariam que tivessem sido diferentes; se continuariam 

com as sessões se houvesse essa possibilidade e porquê; sugestões ou algo mais a 

acrescentar. Este questionário foi aplicado no final do programa de intervenção e foi 

elaborado de acordo com as orientações para a elaboração de questionários aos 

participantes de um programa de dança de Dunphy & Scott (2003). 

 

 

2.3 Tratamento dos dados 
 

Os dados obtidos mediante a Grelha de Observação da Escala de avaliação 

de LMA Adaptada (Dunphy & Scott, 2003) e Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (2010), foram introduzidos numa base de dados no programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 20 para Windows, procedendo-

se de seguida à análise dos resultados de forma a identificar se existiram diferenças 

significativas entre os momentos de observação inicial e final.  

 

Para este trabalho em específico, no que diz respeito à Escala de avaliação 

LMA adaptada, foram agrupados os resultados em Alterações positivas, Alterações 

negativas e Sem Alterações face ao inicial, de forma a sistematizar os ganhos que a 

intervenção teve ao nível dos participantes. Com Alteração positiva, entende-se uma 

mudança na escala de likert em cada item da mesma, para um nível superior ao que 
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tinha sido registado na primeira sessão de intervenção. Com Alteração negativa 

entende-se uma mudança na escala de likert, em cada item, para um nível inferior 

em relação ao que tinha sido registado na primeira sessão de intervenção. Sem 

alterações face ao inicial corresponde à manutenção do score da escala de likert, 

em comparação com o inicial.  

 

Para a análise dos dados relativos à avaliação qualitativa do programa de 

intervenção por parte dos participantes foi adotada a metodologia de análise de 

conteúdo, sendo sido transformadas as respostas dos participantes em categorias e 

subcategorias. 

 

De forma a sistematizar a avaliação das sessões de dança por parte do 

terapeuta é efetuada uma avaliação longitudinal das sessões, apresentando-se uma 

análise descritiva das principais alterações e benefícios registados ao longo do 

programa. 
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3. AVALIAÇÃO 
 

 

Neste capítulo apresento as principais efeitos que o programa de Biodanza 

implementado teve ao nível dos participantes, demonstrados através de cada 

instrumentos de avaliação.   

 

 

3.1 Domínios da Escala de Avaliação LMA Adaptada “Freedom to move”  
 

Da análise realizada aos domínios da escala LMA Adapatada “Freedom to 

move”, segundo a comparação entre a observação inicial e a final do programa de 

dança, podemos reter: 

 

 

Sentimento de prazer e bem-estar Alterações 

Positivas 

Alterações 

Negativas 

Sem alterações 

face ao inicial 

Feedback informal 11 1 3 

Observação direta 11 1 3 

Expressão Facial 10 1 4 

Postura 10 0 5 

Relacionamentos 10 1 4 

Comunicação verbal 7 0 8 

Assiduidade 0 1 14 

Nível de Envolvimento 10 0 5 

Nível de Entusiasmo 9 1 5 
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Conexão com o aqui e o agora Alterações 

Positivas 

Alterações 

Negativas 

Sem alterações 

face ao inicial 

Atenção na atividade de grupo 5 1 9 

Energia despendida na atividade 12 1 2 

 

 

Conexão e Comunicação com os 
outros 
 

Alterações 

Positivas 

Alterações 

Negativas 

Sem alterações 

face ao inicial 

Comunicação não-verbal 7 2 6 

Contacto Visual 11 1 3 

Uso do espaço pessoal 12 0 3 

Iniciação do contacto 11 0 4 

Manutenção do contacto 7 2 6 

Libertação do contacto 12 0 3 

Resposta ao contacto 10 1 4 

Contacto físico apropriado 9 0 6 

Comunicação verbal 11 1 3 

Interação verbal apropriada 6 0 9 

Confiança ao expressar-se 10 2 3 
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Noção do Corpo, amplitude dos 
movimentos 

Alterações 

Positivas 

Alterações 

Negativas 

Sem alterações 

face ao inicial 

Superior 9 1 5 

Centro 7 3 5 

Inferior 7 0 8 

Extremidades 13 0 2 

Utilização do espaço 12 0 3 

Qualidade dos movimentos 10 0 5 

Utilização do espaço (dimensões) 11 1 3 

Tempo 15 0 0 

 

 

Conexão entre o pensamento, a 
imaginação e o corpo 

Alterações 

Positivas 

Alterações 

Negativas 

Sem alterações 

face ao inicial 

Habilidade para explorar o pensamento 

ou  

Sentimentos através de movimentos 

expressivos 

11 0 4 
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Da análise realizada aos domínios da escala LMA Adaptada “Freedom to 

move”, segundo a comparação entre a observação inicial e a final do programa de 

dança, verificaram-se alterações positivas em todos os domínios da escala, 

nomeadamente: 

 

Sentimento de prazer 

e bem estar 

Observados contributos positivos, visíveis principalmente ao 

nível dos itens: feedback informal, observação direta, 

expressão facial, relacionamentos, comunicação verbal e 

nível de envolvimento na atividade de grupo 

Conexão com o aqui 

e agora  

Parece que a Biodanza revela efeitos bastante favoráveis ao 

nível da energia despendida na atividade, tendo havido ao 

nível dos participantes, uma sincronização cada vez maior 

dos mesmos em relação ao exercício que é proposto (mais 

lento e melódico, ou mais rápido e rítmico). 

Conexão e 

Comunicação com 

os outros 

Efeitos positivos principalmente no favorecimento do 

contacto visual, a iniciação do contacto com o outro, 

favorecendo a iniciativa ao estabelecimento das relações 

interpessoais, na libertação do contacto, favorecendo a 

despedida e o encontro com novos colegas e na confiança 

ao expressar-se perante o outro.  

Noção do corpo, 

amplitude dos 

movimentos 

(articulação das 

partes do corpo) 

Também se conseguiu aferir da observação inicial para a 

final uma evolução positiva na maioria dos itens que 

compõem este domínio. Em função dos resultados, aparenta 

haver contributos positivos do recurso à biodanza neste 

domínio, com uma melhor noção do corpo e amplitude do 

movimento ao nível superior (cabeça, ombros, braços, 

mãos), centro  (abdominais, peito, pélvis, coluna vertebral) e 

extremidades (braços, pulso, dedos). Para além disso, 

parece também que a dança da vida é uma estratégia com 

efeitos positivos ao nível das variações do tempo 

(sustentado - repentino/súbito), estimulando os participantes 

na variância dos tempos. 
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Conexão entre o 

pensamento, a 

imaginação e o corpo 

Verificou-se que a maioria dos participantes evoluíram 

positivamente, evidenciando-se os benefícios da biodanza 

no favorecimento de uma maior capacidade expressiva. 

 

 

 

3.2 Indicadores da NOC (Classificação dos Resultados de Enfermagem, 2010) 
 

Análise dos indicadores da NOC  

 

Autoestima Alterações 

Positivas 

Alterações 

Negativas 

Sem alterações 

face ao inicial 

Manutenção de uma postura ereta 9 2 4  

Manutenção do contacto com os olhos 12  3 

Consideração com os outros 10  5 

Aceitação dos cumprimentos dos outros 8  7 

 

 

Nível de ansiedade Alterações 

Positivas 

Alterações 

Negativas 

Sem alterações 

face ao inicial 

Irritabilidade 5 1 9 

Tensão facial 6  9 

Tensão muscular 5  10 

Comportamento problemático 2 1 12 

 

 

Nível de agitação Alterações 

Positivas 

Alterações 

Negativas 

Sem alterações 

face ao inicial 

Andar de um lado a outro 7  8 

Movimentos repetitivos 10  5 

Dificuldade de permanecer nas 

tarefas 
12  3 
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Habilidades de interação Social Alterações 

Positivas 

Alterações 

Negativas 

Sem alterações 

face ao inicial 

Cooperação com os outros 8  7 

Mostra de sensibilidade aos outros 10  5 

Mostra de receptividade 10 1 4 

 
 
Comunicação: Expressão Alterações 

Positivas 

Alterações 

Negativas 

Sem alterações 

face ao inicial 

Uso de linguagem não-verbal 6  9 

 
 
Movimento coordenado Alterações 

Positivas 

Alterações 

Negativas 

Sem alterações 

face ao inicial 

Suavidade de movimentos 7  8 

Movimentos na direção desejada 11  4 

Movimentos no momento certo 

desejado 

10  5 

Movimentos na velocidade 

desejada 
12  3 

 
 
Equilíbrio Alterações 

Positivas 

Alterações 

Negativas 

Sem alterações 

face ao inicial 

Mantém o equilíbrio enquanto 

caminha 
5  10 

 
Mantém o equilíbrio enquanto de 

pé, apoiado em um só pé 
3   12 
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Após a exposição dos resultados tabelados, das observações realizadas 

através do programa de dança foi possível aferir alterações, no que concerne, aos 

indicadores da NOC (Classificação dos Resultados de Enfermagem, 2010): 

 

 

Autoestima 

 

Constataram-se alterações positivas, ao longo das 

observações realizadas, quanto à manutenção de uma 

postura ereta, à manutenção do contacto com os olhos, à 

consideração com os outros e uma menos incidência na 

aceitação dos cumprimentos dos outros. As alterações 

negativas deveram-se a momentos de tristeza devido a 

motivos pessoais de dois participantes.  

Nível de Ansiedade 

 

Verificaram-se alterações positivas principalmente ao nível 

da tensão facial. 

Agitação Constatou-se, no decurso das observações, alterações 

positivas nos movimentos repetitivos e na dificuldade de 

permanecer nas tarefas. 

Habilidades de 

Interação Social 

Apuraram-se alterações positivas ao nível da cooperação 

com os outros e na mostra de sensibilidade e de 

receptividade.  

 

Comunicação – 

Expressão 

Constataram-se alterações mistas – por um lado uma 

melhoria ao nível do uso da linguagem não verbal, no 

entanto com a manutenção de alguma dificuldade ao nível 

da espontaneidade no uso desta linguagem. 

Movimento 

Coordenado 

Verificaram-se grandes dificuldades ao nível da suavidade 

de movimentos, não havendo alterações positivas face ao 

inicial; nos restantes indicadores aferiu-se alterações muito 

positivas: aumento da capacidade de movimentos da direção 

desejada; aumento dos movimentos no momento certo 

desejado e o aumento dos movimentos na velocidade 

desejada. 

Equilíbrio Constataram-se, ao longo das observações realizadas, uma 
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3.3 Avaliação qualitativa das sessões pelo Terapeuta 
 

A avaliação qualitativa das sessões por parte do terapeuta foi realizada com 

base nas orientações de Payne (1997), através de uma Ficha de avaliação da 

sessão de dança (Payne, 1997, trad. e adaptado por Graça Duarte Santos, 1999). 

Estas fichas foram preenchidas por mim, após cada sessão de biodanza, focando os 

objetivos de cada sessão e dando uma perspectiva horizontal do processo de 

intervenção, do progresso do próprio grupo e do terapeuta, focando o que deverá 

ser focalizado nas sessões seguintes. Em suma, permitiu a avaliação de cada 

sessão e a preparação das seguintes, mantendo o foco no plano pré-estabelecido, 

de acordo com as necessidades de cada grupo.  
 

De forma longitudinal, de seguida, apresento de forma sumária a avaliação 

das sessões implementadas. 

 

Globalmente houve uma excelente adesão às sessões de biodanza 

implementadas. Nas primeiras sessões os participantes estranharam a dinâmica dos 

exercícios propostos, situação que foi desvanecendo à medida que o programa foi 

sendo implementado. As linhas de vivência desenvolvidas nas sessões foram a 

Vitalidade, a Criatividade e a Afetividade.  

 

Nas primeiras sessões, os participantes, no geral, respeitaram o espaço e 

mantiveram um bom relacionamento entre eles e os profissionais de saúde 

presentes na sessão. Inicialmente o ritmo de verbalizações e movimentos era 

agitado e acelerado, especialmente durante toda a primeira parte da sessão, com 

interrupções constantes e conversas paralelas. 

 

manutenção do equilíbrio enquanto se caminha e no 

equilíbrio apoiado num só pé. Neste ponto é importante 

referir que a maioria dos participantes na observação inicial 

não tinham alterações ao nível do equilíbrio ao caminhar.  

 



DANÇAR A VIDA EM SAÚDE MENTAL 
COPYRIGHT MÁRCIA SANTOS © 

 54 

Inicialmente, muitas propostas eram geralmente sentidas como 

desconfortáveis pela maioria dos participantes, tanto da parte ativa como da parte 

regressiva das sessões. Foi muito importante a repetição de alguns exercícios ao 

longo das sessões, de forma a que o grupo pudesse experimentar novamente a 

vivência do exercício, incrementado por uma confiança maior, já adquirida para 

sessões que se haviam desenvolvido anteriormente. 

 

Foi sendo estimulada a comunicação verbal no início da sessão, com o 

assumir do seu nome no centro da roda e a expressão de uma palavra acerca de 

“como se sente hoje”, perante o grupo.  Inicialmente a maioria dos participantes 

ficava muito desconfortável, no entanto no decorrer das sessões foi sendo 

conquistada uma autoconfiança muito maior, com uma expressão pessoal muito 

mais vincada.  

 

As propostas na linha de criatividade recorrendo a lúdicos, teve uma resposta 

ambivalente por parte dos participantes. Alguns deles sentia-se bastante à-vontade 

para os realizar, divertindo-se e gerando alegria, enquanto outros participantes se 

sentiam muito desconfortáveis. Havia um grande receio de se sentir olhado e julgado 

ou remeter ao ridículo. À medida que as sessões foram avançando este medo foi 

desvanecendo, gerando um sentimento de menos opressão, rigidez e seriedade, 

permitindo-se desfrutar. A exposição também se foi tornando mais confortável assim 

como a expressão não-verbal. A postura corporal foi-se tornando mais descontraída 

e confortável, fácies mais expressivos, com expressões verbais e não-verbais mais 

espontâneas. Houve uma conquista muito grande do espaço pessoal, com 

movimentos mais amplos.  

 

Também foram favorecidas as propostas no sentido do aumento da 

consciência corporal.  Foram feitas propostas no âmbito das categorias de 

movimento, procurando facilitar a coordenação, o equilíbrio, o tónus e a consciência 

corporal.  

 

A parte regressiva, recorrendo a exercícios de fluidez teve bastante adesão, 

no entanto evidenciando-se grandes dificuldades na suavidade dos movimentos;  os 

exercícios eram realizados com muita velocidade e a sensibilidade foi sendo 
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conquistada muito gradualmente. Os exercícios foram implementados com muita 

progressividade, alguns participantes adotavam uma atitude híper-vigilante, sendo 

necessário salvaguardar o respeito pelos próprios limites pessoais.  

 

Na parte regressiva da sessão, os participantes aderiram muito bem às 

propostas de acariciamento de mãos individuais e em grupo. Sentiu-se que foi sendo 

conquistado um espaço de intimidade entre os participantes, tendo sido manifestado 

pela maioria que gostaram do contacto das mãos, contrariando, os comportamentos 

hétero-agressivos ou de desconsideração que muitas vezes se faziam sentir.  

 

Perante estes momentos, fui-me sentindo deslumbrada perante a adesão a 

estes exercícios, a que os participantes associavam, no final das sessões a palavras 

como: “Carinho” e “Amizade”. 

 

Alguns participantes tiveram inicialmente muita dificuldade em fechar os olhos 

ou descontrair a face, notando-se uma grande tensão ao nível da musculatura facial. 

Outros participantes, pelo contrário, tiveram uma grande facilidade em relaxar. 

 

Foi muito importante ao longo das sessões, dar suporte e qualificação por 

todos os pequenos grandes limites superados, fazendo-se um caminho num 

contínuo crescendo.  

 

Para além da evidente progressão em termos de coordenação motora, notou-

se uma progressão acentuada ao nível da entrega e da afetividade entre todos os 

elementos do grupo. A escolha de um par e as trocas tornaram-se mais fluidas e 

menos diferenciadas. O grupo encontrou-se com um sentido de unidade maior. Há 

expressões verbais e não-verbais de qualificação do outro por parte dos 

participantes que surgem com mais espontaneidade. 

 

Também houve uma evolução muito positiva em termos da postura mais ereta 

por parte de alguns participantes, e maior amplitude de movimentos. Revelou-se 

também maior confiança na realização das dinâmicas. Conseguiram globalmente 

uma boa sincronia em pares e o contato com o olhar. Dos aspectos mais 
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notoriamente observados em termos de evolução positiva depreendeu-se com o 

permitir-se ter prazer, desfrutar, rir, sorrir, alegrar-se.  

 

 

3.4 Avaliação das sessões pelos Participantes 
 

Pela análise dos questionários preenchidos pelos participantes obtiveram-se 

as seguintes respostas, agrupadas em categorias: 

 

Como se sentiram de 

forma geral durante 

as sessões e com o 

grupo 

Pela análise dos questionários preenchidos pelos 

participantes verificou-se que a maioria dos elementos do 

grupo se sentiu “bem” e “muito bem” durante as sessões 

dinamizadas. A maioria dos participantes referiu satisfação, 

associando palavras como divertimento, convívio e alegria 

na realização dos exercícios.  

Os aspetos positivos 

das sessões 

Os aspetos positivos mais relatados foram: a música, a 

mobilização, o relaxamento, a diversão, o contacto, o poder 

cantar e desenvolver a confiança. 

Os benefícios que 

obtiveram deste 

programa 

Foram evidenciados os domínios relacionados ao bem-estar, 

saúde física, mobilidade, alegria, relaxamento e convívio, 

desenvolvimento do insight e autoconhecimento.  

 

Se sentiram que o 

programa contribuiu 

para o seu bem-estar 

Todos os participantes referiram que as sessões 

contribuíram para o seu bem-estar. 

Os aspetos que 

gostariam que 

tivessem sido 

diferentes 

A maioria dos participantes respondeu que não gostaria que 

algo tivesse sido diferente. Outros participantes 

evidenciaram aspectos como: jogos com bolas e mais 

músicas africanas e músicas tradicionais portuguesas.  

Se continuariam com 

as sessões se 

houvesse essa 

possibilidade e 

Todos os participantes responderam que gostariam de 

continuar as sessões de biodanza, com expressões 

relacionadas ao divertimento e ritmo, contacto e carícias, 

alegria, entusiasmo, sensação de relaxamento e paz, 
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porquê imaginação e saúde física, desenvolvimento da 

autoconfiança. 

Sugestões ou algo 

mais a acrescentar 

As sugestões relatadas relacionaram-se a: possibilidade de 

grupos maiores e mais músicas com tambores e música 

africana. 
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4. CONCLUSÃO 
 

Inúmeras foram as reflexões realizadas ao longo da execução, 

implementação e avaliação deste trabalho. De uma insegurança inicial fortemente 

sentida que surgiu no início da implementação deste projeto, decorrente do meu 

nascimento enquanto facilitadora e pioneirismo da intervenção em Portugal,  

brotaram sementes de amor e afetividade que bem solidificadas e regadas pelo 

conhecimento teórico e operacional da Biodanza, rapidamente se desmistificaram.  

 

Para tal, muito contribui o forte apoio sentido pelos meus colegas de 

enfermagem e restantes membros das equipas técnicas das Instituições de Saúde 

onde a Biodanza foi implementada, bem como da Coordenação da Escola de 

Biodanza de Portugal e pares Biodanzantes, especialmente do meu querido 

facilitador e supervisor, Cristiano Martins. A todos eles agradeço profundamente.  

 

Neste sentido, expressando-o com a maior das felicidades, o maior impulso e 

motivação que senti, veio da parte das pessoas que participaram nas sessões, nos 

seus relatos informais, na sua face alegre e mais leve, no seu ânimo durante as 

sessões, nos insights obtidos e relatados, no contínuo movimento de sair da zona de 

conforto e permitir-se ir mais além, na sensação de prazer e bem-estar tantas e 

tantas vezes relatadas e nos ganhos em competências adquiridas. E mesmo, muitas 

vezes, no desconforto e fragilidade, com tristeza e mágoa, os desafios foram sendo 

olhados, aceites, acolhidos e mais à frente, alguns ultrapassados, etapa a etapa, 

passinho a passinho... com a maior das progressividades. 

 

Embutida nos meus conhecimentos e competências em Saúde Mental e 

Psiquiatria, pude vivenciar em primeira mão, o poder da afetividade em ação, o 

poder de oferecer as minhas mãos em círculo e poder conhecer todas as pessoas 

presentes na sua Totalidade.  

 

Também todos os participantes se foram conhecendo, de uma outra forma, 

uma forma para eles desconhecida: mãos nas mãos, olhos nos olhos, pele na pele... 

E que poder! O sofrimento, tantas e tantas vezes fortemente presente, foi 
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compreendido e dada a liberdade para também se sentir alegria e prazer, 

transfigurados em risos e sorrisos, em valor intrínseco... Não fosse o maior valor o 

da pessoa... e não o da enfermidade! 

 

No curso de especialização em Biodanza e Saúde Mental li, a certa altura na 

apostilha “o principal mecanismo de ação da Biodanza Clínica é o amor”. Que 

verdade e que efeitos potencia! O mecanismo do amor, da compreensão, da 

afetividade, da aceitação... Pessoas a dançar com pessoas... (E não diagnósticos a 

dançar com diagnósticos!) E a dançar a dança da vida!  

 

Na prática clínica, a ação terapêutica e reabilitadora incide maioritariamente 

sobre os sintomas que a pessoa apresenta, no tratamento dos mesmos, com vista à 

sua resolução. Tal é necessário, não obstante, no meio da sintomatologia, a pessoa 

muitas vezes fica perdida... e fica-se com o enfermo. Tenta-se tratar do enfermo... 

Um enfermo sem vida, um enfermo sem vitalidade, sem criatividade, sem 

sexualidade, sem transcendência, sem afetividade.  

 

Senti-me então tornada numa facilitadora de afetividade, despertando nas 

pessoas, a vivência e a consciência de serem pessoas e não enfermos. De poder 

devolver à pessoa o sentimento do seu próprio valor intrínseco. O valor de se ser 

como é, exatamente como se é. E que felicidade! 

 

Muitas foram as competências que eu adquiri. Para mim, todo este processo, 

foi essencialmente sentido como um processo de sanação própria, abrindo-me 

portais para novos olhares, para portais dinâmicos de sensibilidade e amor 

profundos!  

 

São muitos os efeitos positivos da Biodanza no contexto clínico da Saúde 

Mental e da Reabilitação Psicossocial. Foram muitas as competências 

desenvolvidas! Autoestima, habilidades de interação social, movimento coordenado, 

conexão com o aqui e o agora, conexão e comunicação com os outros, noção do 

corpo, amplitude dos movimentos, conexão entre o pensamento, a imaginação e o 

corpo...  

 



DANÇAR A VIDA EM SAÚDE MENTAL 
COPYRIGHT MÁRCIA SANTOS © 

 60 

Em suma, o desenvolvimento do potencial genético através das linhas de 

vivência... que todos nós, sem exceção, possuímos. Dando vida à Vida, dando a 

pessoa à Pessoa! Devolvendo-se, regressando-se a si mesmo, numa nova versão, 

numa transmutação contínua! 

 

Enquanto facilitadora transcendi-me de uma maneira surpreendente. Gosto 

desta nova versão de mim. Sinto-me mais rica e mais inteira. Era uma pessoa muito 

tímida e fui resgatando gradualmente a capacidade de me expressar, a minha 

autoestima e autoconfiança. Resgatei também a capacidade de liderança, de poder 

facilitar vivências, de facilitar o desenvolvimento do grupo. Principalmente, 

desenvolvi a competência de me aceitar e de me acolher, também conforme sou, na 

minha força e na minha vulnerabilidade. Sinto que me tenho vindo a tornar, cada vez 

mais, a minha melhor amiga. Comecei a amar-me de forma mais sensível e íntima, 

criando um espaço de aceitação e valor intrínseco.  

 

Facilitando grupos da área clínica tive muitas vezes um sentimento dual: o de 

me sentir em casa, por ter sempre trabalhado nesta área e compreender muito bem 

os utentes do ponto de visto sintomático, de padrões pessoais de cada um, do ponto 

de vista farmacológico, da relação e comunicação terapêutica; do outro lado, 

vivenciei a dificuldade em estruturar as sessões de forma adaptada e adequada para 

cada grupo, a escolha dos exercícios a realizar, a progressividade requerida. Muitas 

foram das dúvidas.  

 

Tive o apoio de pessoas com muita experiência na área clínica, com as quais 

aprendi imenso e criei laços de amizade, entre elas Giovanna Benatti e Stefano La 

Mela da Escola de Vicenza (Itália), Maria Lúcia Pessoa Santos da Escola de Minas 

Gerais (Brasil), Claudia Altamirano da Escola de Sevilha (Espanha) e Luís Octávio 

Pimentel da Escola de Barcelona e Alicante (Espanha). A eles, o meu muito 

obrigada! 

 

Frequentei alguns cursos e encontros nesta área que ajudaram solidificar a 

minha aprendizagem e trabalhar na área clínica: Fórum de Biodanza Clínica e Social 

em Itália – Vicenza (Fevereiro de 2015); Encontro de Biodanza Clínica e Social em 

Sevilha (Maio de 2015); Curso de Especialização em Biodanza e Saúde Mental – 
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Barcelona (Agosto de 2015) e Primeiro módulo da Formação de Extensão em 

Biodanza Clínica – Sevilha (Dezembro de 2015). Em todos estes locais aprendi 

imenso com os meus colegas biodanzeiros da área clínica, com os quais comecei a 

fazer partilhas e trocas de aprendizagem.  

 

No decurso da facilitação também me fui dando conta do enorme cuidado e 

adaptação da linguagem que é necessário ter para com os profissionais que 

trabalham nas instituições de saúde. Adaptar a linguagem ao público-alvo, adoptar 

uma linguagem científica e uma postura profissional é necessário para que a 

credibilização da Biodanza se efetive e que esta intervenção continue a perdurar 

neste contexto. Sinto que a minha formação profissional de base, os meus 

conhecimentos e competências técnicas e científicas, facilitaram muito a abertura de 

portas e a consolidação destes projetos.  

 

Percorri o meu caminho adoptando esta postura e senti que a Biodanza 

enquanto intervenção terapêutica foi sempre por mim muito bem fundamentada e 

justificada. O rigor na abordagem faz parte, a meu ver, da atuação ética em 

Biodanza. O feedback dos colegas profissionais de saúde com quem trabalhei 

diretamente (médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, 

psicólogos e professores de várias escolas de enfermagem) foram muito positivos 

em relação à intervenção implementada e seus efeitos, valorizando a intervenção 

com Biodanza no contexto da saúde mental e a importância nos ganhos em saúde e 

competências para estas pessoas.  

 

Os resultados do trabalho de investigação trouxeram esta visibilidade e fui 

sendo convidada para outras propostas, como para partilhar os meus projetos até à 

data implementados e seus resultados no I Encontro de Biodanza Clínica e Social de 

Sevilha e na facilitação de um Workshop de Biodanza nas Jornadas de 

Pedopsiquiatria do Centro Hospitalar Lisboa Central em Outubro de 2015. 

 

Como projetos futuros, fui convidada para começar a implementar em 2016 

um Projeto de Formação para Profissionais de Saúde com o objetivo de prevenir o 

Síndrome de Bernout e trabalhar as áreas de Comunicação e dos Relacionamentos 

Interpessoais com os profissionais de saúde e fui também convidada para 
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implementar um Projeto de Reabilitação Psicossocial para os utentes inseridos na 

comunidade, suas famílias e cuidadores formais e informais. 

 

Pelos resultados obtidos, vislumbra-se um futuro fértil, impregnado de 

potencialidade, que pode ser percorrido na área da investigação da Biodanza ao 

nível da saúde em Portugal. Um futuro que quero, que estou a percorrer! Semeando 

e colhendo os frutos da Vida, da Pessoa, do Amor, da Potencialidade, da 

Afetividade, da Alegria, da Saúde! Uma Jornada Plena de Vida, e principalmente de 

Crescimento da minha própria Potencialidade! 

 

Dançando sem Etiquetas! 
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ANEXO I –	  Grelha de Observação da Escala de Avaliação de LMA 
Adaptada “Freedom to Move” 
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