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RESUMO 

O modelo teórico que dá suporte ao sistema de Biodanza é bastante completo e 

abrangente, tem um enorme potencial de aplicabilidade e atualmente já começa a estar 

presente em vários contextos, em diferentes países e de forma organizada, como sendo 

o clínico, educacional, ação-social, saúde e empresarial. É importante continuar a 

expandir a aplicabilidade deste sistema de desenvolvimento humano para que cada vez 

sejamos mais a conhecer e a sentir os seus efeitos. 

O objetivo deste trabalho, monografia, é descrever a aplicabilidade da Biodanza ao 

contexto organizacional. Mostrar que o modelo teórico da Biodanza tem em si o 

potencial para poder ser reconhecido como um sistema que permite o desenvolvimento 

humano das equipas, que constituem as empresas e organizações. Para além disso, 

pode também contribuir e ajudar a redefinir Valores, Objetivos e Missão, alinhando o 

Princípio Biocêntrico ao propósito maior de existência das organizações. 

Ao longo do trabalho vai sendo sempre feita a ponte entre a Biodanza e o ambiente 

corporativo, identificando pontos de relação, bem como algumas limitações que podem 

surgir e dificultar a integração da Biodanza no contexto organizacional. 
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ABSTRACT 

The theoretical model that supports the Biodanza system is quite complete and 

comprehensive, has a huge potential for applicability and is now already present in 

several contexts, in several countries and in an organized way, such as clinical, 

educational, health and business. It is important to continue to expand the applicability 

of this human development system so that we are increasingly able to know and feel its 

effects. 

The objective of this work, monography, is to describe the applicability of Biodanza to 

the organizational context. To show that the theoretical model of Biodanza has in itself 

the potential to be recognized as a system that allows the human development of the 

teams that constitute the companies and organizations. In addition, it can also 

contribute to and help redefine Values, Goals, and Mission, aligning the Biocentric 

Principle with the larger purpose of organizations' existence. 

Throughout the work, the bridge between Biodanza and the corporate environment is 

always made, identifying points of relation, as well as some limitations that may arise 

and make it difficult to integrate Biodanza into the organizational context. 
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INTRODUÇÃO 

A elaboração desta monografia surge no âmbito do Curso de Facilitadores de Biodanza 

2015-2018, ministrado pela Escola de Biodanza de Portugal e tem como objetivo a 

finalização da formação e aquisição do grau de Facilitador Titulado. 

Conheci a Biodanza em Janeiro de 2015, quando aceitei a sugestão do meu instrutor de 

Chikung, Sérgio Santos, para ir fazer uma aula experimental. Na altura, não fazia ideia 

do que era a Biodanza e também não fui procurar informação. Confiei na sugestão e lá 

fui eu experimentar uma aula no grupo facilitado maravilhosamente pela Marina 

Rodrigues e pela Ana Carina Romão. Lembro-me perfeitamente de ter chegado ao fim 

da aula e de ter ido falar com a Marina e com a Ana, dizer-lhes que tinha gostado muito, 

que sabia que ia voltar para dançar regularmente, mas não era naquele momento. Foi 

muito claro que a Biodanza me podia ajudar a conhecer melhor, partindo de uma 

perspetiva que, até então, eu ainda não tinha explorado muito em mim – aprender a 

relacionar-me com os outros, tendo por base o movimento livre do corpo. Foi este o 

click que me fez voltar passado uns meses e, em Maio 2015, começo a dançar 

regularmente todas as semanas até hoje, aliás contam-se pelos dedos das mãos as vezes 

que faltei às aulas. 

Cada aula era para mim um mundo novo de informação, o que me deixava mais 

deslumbrada era o facto que muitos dos conceitos, temas abordados eu conhecia, e até 

já os tinha estudado academicamente como Psicóloga ou como Coach que sou, mas na 

aula ganhavam uma dimensão totalmente nova para mim – o sentir. Percebi que o meu 

corpo andava “adormecido” de sentires.  

Deixei-me, também, deslumbrar pelo efeito que o grupo provocava em mim, uma porta 

totalmente nova se abria, estava encantada. Tinha decidido há pouco tempo sair da 

empresa, onde estava a trabalhar há vários anos, pelo que ainda estavam presentes em 

mim muitos padrões formais e pouco afetivos de relação com os outros, principalmente 

quando são desconhecidos. Ali, de uma forma muito natural, espontânea, sentia-me em 

casa com pessoas que não conhecia. 
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E a paixão pela Biodanza ia aumentando cada vez mais. Sempre gostei muito de dançar, 

em pequena fazia ballet e era uma atividade que me dava muito prazer, de tal forma 

que aos 35 anos, quando comecei a perceber que a minha vida precisava de mudar, 

revisitei o que me dava muito prazer em criança, e assim voltei a fazer ballet dos 35 aos 

37 anos. Claro que o corpo e a cabeça já não se ajustaram a este movimento tão exigente 

e controlado, da mesma forma que acontecia quando eu era criança. Descobrir a 

Biodanza, permitiu também continuar viva em mim a minha paixão pela dança e a 

possibilidade de continuar a ampliar a minha expressão através do corpo. 

Por tudo isto, começava a ficar claro para mim que a Biodanza era para ser cada vez 

mais aprofundada e, em Setembro de 2015, decido iniciar a formação na Escola de 

Biodanza de Portugal, em Lisboa, com o propósito de continuar a desenvolver o meu 

caminho de autoconhecimento. 

Na escola temos então a oportunidade rica de aprender toda a parte teórica que 

sustenta este maravilhoso sistema. Recordo-me bem da magia das primeiras maratonas, 

em que ficava completamente siderada a ouvir e a sentir tudo o que me chegava pelo 

corpo através das vivências. A pouco e pouco ia constatando mudanças em mim e, claro 

está, com consequências também na forma como ia perspetivando o meu futuro.   

E eis que um dia, no meu grupo regular, já na hora da partilha da comidinha, a minha 

querida facilitadora Marina me diz.... “... então Sónia e depois quando tu fores 

facilitadora...” e nesse preciso momento senti interiormente uma certeza em mim muito 

grande... sim eu vou ser facilitadora de Biodanza. Foi incrível! De repente todas as peças 

começaram a encaixar e tudo começou a alinhar-se de uma forma muito fluida. 

A formação na escola ia decorrendo e aproximava-se a altura de começar a preparar 

toda a logística associada à abertura do meu grupo regular de Biodanza, para iniciar o 

meu caminho de facilitadora. Encontrar uma sala, em Lisboa, com as condições ideais 

para a prática das aulas não estava a ser tarefa fácil. E um belo dia, em conversa com o 

meu marido ao jantar.... “se não há uma sala, vamos nós criar!” e assim surge a 

sementinha que meses mais tarde daria origem à criação da empresa Feel2B e da 

maravilhosa sala grande que criámos de raiz, com todas as condições, para bem acolher 



8 
 
 

os alunos de Biodanza. Assim, no final de 2016, surge a Feel2B, com o propósito de 

promover praticas orientadas para o desenvolvimento humano, com vista a uma vida 

mais integrada e plena de significado. 

Em Maio de 2017, inauguro a fantástica sala e dou início ao meu Grupo Regular de 

Integração, começando o caminho de Facilitadora em supervisão. Uma nova etapa da 

aventura começava! 

Desde o momento em que decidi ser facilitadora que senti também, de uma forma 

muito natural, que o meu regresso ao mundo empresarial passaria também por levar 

esta abordagem inovadora e vivencial para as empresas. Claro que toda a minha 

experiência profissional anterior, como pertencente a uma equipa de Recursos 

Humanos de uma grande Multinacional e a experiência enquanto Coach, potenciaram 

em mim este interesse e a vontade de aprofundar esta possibilidade. Em Dezembro de 

2017, decido ir fazer à Escola de Biodanza SRT de Málaga, o Curso Oficial de Biodanza 

SRT para Organizações e Empresas, ministrado maravilhosamente pela querida 

Fernanda Morixe, Diretora da Escola de Biodanza SRT do Chile, que foi muito 

inspiradora, dado ter partilhado situações reais, experiências já realizadas em contexto 

empresarial, com o cuidado de adaptar o modelo teórico de Biodanza, sem o 

descaracterizar. 

Claro que quando chegou o momento de escolher o tema para desenvolver na 

monografia, não tive qualquer dúvida, foi-me muito fácil e óbvio identificar que iria 

escrever sobra a Biodanza nas Organizações. 
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CAPÍTULO I – BIODANZA 

I.1 – Definição e Modelo Teórico da Biodanza 

Rolando Toro Araneda nasceu no dia 19 de Abril de 1924, no Chile e faleceu com 85 

anos, no seu país natal, no dia 16 de Fevereiro de 2010. Foi professor, antropólogo, 

poeta e pintor. Criou o sistema Biodanza, bem como, o conceito de Princípio Biocêntrico, 

Inconsciente Vital, Inconsciente Numinoso e Inteligência Afetiva, entre outros.  

Viveu em vários países (Chile, Argentina, Brasil e Itália), o que lhe permitiu apresentar 

este sistema e criar várias Escolas de Biodanza em diferentes locais. Hoje a Biodanza 

está presente nos diferentes continentes com uma estrutura cada vez mais sólida, 

organizada e abrangente, a aplicabilidade da Biodanza estende-se agora ao contexto 

clínico, educacional, ação-social, saúde e empresarial. 

Definição de Biodanza 

Começo por apresentar a definição de Biodanza e depois então descrever o modelo 

teórico que dá suporte académico e científico a este sistema de desenvolvimento 

humano. 

Rolando Toro inspirou-se no conceito de “dançar a vida” proposto por Roger Garaudy 

para encontrar o termo Biodanza. No seu sentido etimológico a palavra Biodanza, 

significa, literalmente, a dança da vida.  O prefixo “Bio” deriva do termo Bios que 

significa vida e a palavra “dança”, na aceção francesa, significa movimento integrado 

pleno de sentido.  

De forma mais sistematizada e académica, Rolando Toro define a Biodanza como um:  

“Sistema de integração afetiva, renovação orgânica e reaprendizagem das funções 

originárias da vida, baseado em vivências induzidas pelo movimento, pela música, dança 

e canto, e por situações de encontro em grupo” (Rolando, 2012; Sarpe, 2014).  
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De modo a ser possível compreender melhor esta definição, segue-se uma breve 

explicação de cada uma das expressões usadas e a sua importância para o mundo 

organizacional: 

• Integração afetiva - procura restabelecer a unidade perdida no ser humano, a 

unificação do ser: atualmente o ser humano vive dividido em relação a si mesmo: 

pensamentos, afetos e ação estão, na maioria das vezes, em guerra dentro de 

cada um. É muito frequente, alguém pensar uma coisa, estar a sentir outra e, 

ainda, ir agir de forma totalmente incoerente com o que estava a pensar e a 

sentir. Quantas vezes esta realidade acaba por afetar a comunicação entre as 

equipas? Quantas vezes os objetivos não são atingidos, apesar de todos terem 

conhecimento deles?  

Unidade também entre corpo e espírito: “Precisamos de olhar de novo o corpo 

que somos e a nossa existência, deixando dissociações que se tornaram tão 

correntes entre espírito e corpo, interior versus exterior” (Mendonça, 2014). 

Sabemos que hoje as empresas começam a reconhecer a importância de 

desenvolver, principalmente ao nível da liderança, competências na área da 

inteligência espiritual que, segundo Amram (2007), se define como a capacidade 

de aplicar, manifestar e incorporar recursos espirituais, valores e qualidades para 

melhorar o funcionamento diário e o bem-estar. 

Unidade com a espécie: somos das poucas espécies capazes de perder este 

vínculo e de cometer atrocidades para com outros seres humanos. Acima de 

tudo rompemos a unidade entre o Ser Humano e a Natureza e necessitamos de 

recuperar o vínculo com a vida. Para Rolando Toro, o núcleo que permite 

restabelecer esta unidade é a afetividade que afetando os centros límbico–

hipotalâmicos atuam sobre os nossos instintos, vivências e emoções. (Toro, 

2002) É através desta integração afetiva que podemos restabelecer a unidade 

perdida em nós, com os outros e com a natureza (Loureiro 2010). 
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• Renovação orgânica - o organismo tem a capacidade de se recuperar e reparar 

desde que lhe sejam dadas as condições para isso e diminuídos os fatores de 

resistência consciente. Estes processos dão-se a um nível biológico profundo e 

levam a uma verdadeira reorganização, reparação celular e autorregulação 

orgânica. Em Biodanza, são induzidos principalmente por estados particulares de 

transe, vividos sobretudo em momentos de regressão, que permitem a ativação 

destes processos de regulação celular globais das funções biológicas. Como 

resultado temos a diminuição de fatores de desorganização e stress. (Toro, 2002; 

Loureiro, 2010). Atualmente, as pessoas vivem diariamente com níveis elevados 

de stress associados ao seu trabalho, infelizmente são cada vez mais comuns os 

casos de burnout e as situações de prescrição regular de anti-depressivos e 

ansiolíticos. Segundo um estudo da DECO de outubro de 2018, um em cada três 

trabalhadores portugueses corre o risco de burnout. É assim importante 

desenvolver práticas nas empresas que potenciem também uma aprendizagem 

de regulação e renovação orgânica, contribuindo para bons níveis de vitalidade, 

energia disponível para a ação, saúde e bem-estar dos colaboradores, com 

impacto ao nível da diminuição da taxa de absentismo.  

 

• Reaprendizagem das funções originárias da vida – a modernidade e civilização 

afastaram-nos da nossa natureza, levando-nos a esquecer o respeito pelo nosso 

ritmo biológico e instintos primários. Esquecemos a grande máxima: “Antes de 

tudo ser um bom animal”. Os instintos são essenciais para o nosso equilíbrio, 

proteção, conservação da vida e evolução. A Biodanza permite-nos recuperar a 

conexão com estes impulsos primários e reaprender a viver a partir deles, em 

coerência com os mesmos, ajudando-nos a integrá-los e a respeitar a nossa 

biologia orgânica: comer quando tenho fome, dormir quando tenho sono, etc. 

(Toro, 2002; Loureiro, 2010; Sarpe, 2012). Quantas vezes começamos um dia de 

trabalho sem tomar o pequeno almoço? Quantas vezes chegamos ao final do dia 

de trabalho e damos conta que estivemos o dia todo sem ir à casa de banho? É 
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crucial aprender a cuidar de nós, a respeitar a nossa natureza humana e verificar 

o impacto que isso tem no nosso bem-estar e produtividade. 

Baseado na vivência – a vivência é absolutamente central no Sistema Biodanza. 

Para Rolando Toro só a vivência pode produzir mudanças existenciais, 

restabelecer o equilíbrio biológico e permitir a plena expressão da identidade 

(Toro, 2012). Na nossa sociedade privilegia-se a consciência, o raciocínio e 

análise, a crença de que querer é poder. Contudo, a experiência revela-nos que 

embora querer seja essencial, não é suficiente para a mudança. De facto, eu 

posso estar absolutamente consciente das minhas dificuldades e não é por isso 

que encontro a solução ou a força para as alterar (Farinha, 2015). Temos a falsa 

crença de que se compreendermos a fonte dos nossos conflitos, ou seja, 

sabendo o porquê, então é possível conseguir resolvê-los. Rolando Toro revela-

nos que são as vivências integradoras (com efeito harmonizador e estimuladoras 

dos potenciais genéticos), que se se projetarem sobre toda a existência podem 

produzir verdadeiras mudanças. “São as vivências que induzem efeitos 

modificadores profundos” (Toro, 2012). Segundo James Hillman (1996), o 

conhecimento não muda o comportamento, mas a vivência sim. Rolando Toro 

inspira-se em Dilthey (1833 - 1911), o primeiro a elaborar o conceito de vivência, 

mas alarga o seu campo e define-a como: “uma experiência vivida com grande 

intensidade por um indivíduo num lapso de tempo aqui-agora, abarcando as 

funções emocionais, cenestésicas e orgânicas". (Rolando Toro, 1968). Estas 

vivências são pessoais, por isso mesmo subjetivas, de intensidade variável, são 

anteriores à consciência, sem necessidade de validação ou elaboração ao nível 

da consciência. “Têm que ser assumidas, não interpretadas” (Toro, 2012). 

Ninguém pode garantir vivências, elas não estão sob o domínio da vontade ou 

da consciência, podem ser “evocadas”, mas não provocadas, nunca prometidas. 

Toda a sessão de Biodanza prepara o “terreno” para que as vivências sejam 

possíveis, possam deflagrar, leva-nos até aos seus umbrais, mas ninguém pode 

garantir que aconteçam. As vivências geram sensações cenestésicas de bem-

estar, a sensação de “sentir-se vivo”, de se saber quem se é, mas a partir de um 

saber ontológico, e influenciam a nossa identidade global (orgânica, emocional, 
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existencial). Vivências integradoras, como se pretende que sejam em Biodanza, 

produzem uma maior vitalidade, melhoria no sistema imunológico e nos níveis 

de saúde gerais (Toro, 2012).  

Fazendo a ponte com as organizações, sabemos hoje que a forma como 

aprendemos vai muito para além da formação tradicional cognitiva. As nossas 

experiências sensoriais são muito importantes para irmos alargando a nossa 

zona de conforto e desenvolvendo as nossas competências. Precisamos de 

vivenciar, experimentar para realmente aprendermos e integrar novas 

capacidades. A Biodanza sendo uma metodologia vivencial permite por 

excelência contribuir para essa aprendizagem. 

Modelo Teórico de Biodanza 

Foi em 1965, no Hospital Psiquiátrico de Santiago do Chile, que Rolando Toro começou 

com as primeiras experiências de dança com doentes mentais que, posteriormente, 

viriam a dar origem ao modelo teórico da Biodanza. Na altura, a preocupação maior de 

Rolando Toro era testar diversas técnicas de desenvolvimento com vista a “humanizar a 

medicina”. Nestes primeiros encontros de dança com doentes mentais, Rolando Toro 

observou que algumas músicas potenciavam o estado de transe, provocando um 

aumento de alucinações e estados de delírio, que em alguns casos duravam vários dias. 

Começou então a perceber que os doentes que por definição tinham uma identidade 

mal integrada, eram aqueles que entravam mais em estados dissociativos quando 

realizavam determinados movimentos do corpo. Ao propor a estes doentes uma série 

de músicas e danças que podiam reforçar o sentido da própria identidade, observou que 

muitos destes doentes manifestaram um melhor juízo da realidade, as alucinações 

diminuíram e com o tempo a comunicação aumentava. 

Rolando Toro começava assim a concluir que identidade e transe pulsavam num 

continuum e assim surgia o primeiro eixo do modelo teórico da Biodanza.  
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Fig.1 – Primeira configuração do modelo teórico da Biodanza criada por Rolando Toro. 

Havia, portanto, exercícios que faziam aumentar o sentido de identidade e a consciência 

corporal, enquanto que existiam outros exercícios que conduziam a uma diminuição da 

perceção dos limites corporais e ao estado de transe. 

Mais tarde, Rolando Toro observou também que os exercícios associados ao transe 

tinham um efeito muito positivo nas pessoas que manifestavam estados de stress, 

tensão, angústia ou que sofriam de transtornos psicossomáticos, como por exemplo, 

tensão arterial alta ou úlcera gástrica. 

Palavras de Rolando Toro (2000): 

“Com o tempo, cheguei à convicção de que os estados de identidade e de transe são de 

todo complementares e abarcam a totalidade da experiência humana. Durante o transe 

o indivíduo tende a perceber-se a si mesmo como parte da totalidade do universo, 

enquanto que no estado de identidade, de consciência de si, se sente um “centro de 

perceção do mundo””. 

Começou depois a introduzir entre os exercícios de identidade e de transe, exercícios de 

contato e comunicação. Rolando Toro continuou a sua investigação, estudando sempre, 

o que fez com que mais tarde, o conceito de “transe” fosse substituído pelo conceito de 

“regressão” e associasse ao modelo teórico, um eixo vertical estável com as “cinco linhas 

de vivência”, representando assim a expressão e a integração do potencial genético 

humano. O modelo teórico começava desta forma a ser aperfeiçoado e a ser aplicado a 

outras realidades, a crianças, adolescentes, pessoas de terceira idade, famílias, etc.  

Rolando Toro descreve o modelo teórico da Biodanza como um modelo do “homem 

cósmico”, integrando a sua dimensão biológica, psicológica e cósmica. É um modelo que 

não considera o homem como um ser isolado, muito pelo contrário, considera o homem 
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em total conexão com o “todo”, “ser no mundo”. Visão esta muito importante para 

enriquecer a perceção humana nas organizações e assim criar e desenvolver um elo que 

dê real sentido de ligação entre as várias equipas, departamentos, necessidades, 

objetivos, clientes e resultados. 

 

Fig. 2 – “Modelo Teórico de Biodanza” criado por Rolando Toro. 

Analisando a figura, percebemos que o modelo teórico se desenvolve ao longo de dois 

eixos principais: um vertical e estável que ascende desde o potencial genético 

(desenvolvimento ontogenético) e outro horizontal e pulsante entre a consciência 

LL 
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intensificada de si mesmo e do mundo e a regressão. Estes eixos estão desenhados 

dentro de uma espiral, que representa a abertura do modelo aos processos universais 

de criação da Vida. 

Conceitos presentes no modelo teórico da Biodanza, descritos por Rolando Toro (2000) 

e sua aplicabilidade ao meio organizacional:  

Filogenia 

Diz respeito à história do desenvolvimento evolutivo das espécies vivas, desde a sua 

origem até à atualidade. No modelo, representa o contexto natural da espécie humana, 

da qual deriva a herança genética do indivíduo. 

Ao nível organizacional, ter esta consciência evolutiva do ser humano presente, 

principalmente ao nível da liderança, potencia seguramente uma aceitação, integração 

e visão futura mais coerente com o propósito e a razão de existência dessas mesmas 

organizações, de onde vimos, para onde vamos. 

Potencial Genético (PG) 

Está na base do eixo vertical, representa a ontogenia. O potencial genético diz respeito 

ao conjunto dos potenciais herdados geneticamente por cada indivíduo, contidos nos 

cromossomas humanos, os quais possuem centenas de genes, muitos destes 

manifestam-se, enquanto outros permanecem no “silêncio” ao longo de toda a 

existência do indivíduo. Bruce Lipton (2005), diz-nos que não somos vítimas dos nossos 

genes, mas senhores dos nossos destinos, capazes de criar vidas transbordantes de paz, 

felicidade e amor. 

Em contexto organizacional, fala-se muito em talento e de quão importante é, para o 

crescimento do negócio, fomentar a expressão máxima do talento de cada colaborador. 

Quando se definem planos de desenvolvimento individuais e de equipas, é muito 

comum orientar esses planos para o desenvolvimento do talento. Mas, nem sempre é 

fácil encontrar programas e ações formativas, que criem o contexto e o ambiente 
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adequado, para que a pessoa consiga expressar e integrar todo o seu potencial. A 

Biodanza permite e facilita tudo isso de uma forma orgânica e progressiva. 

Protovivências 

São as experiências que o recém-nascido vivencia durante os primeiros seis meses de 

vida, as suas primeiras respostas aos estímulos internos e externos. 

Linhas de Vivência 

Os potenciais genéticos foram agrupados por Rolando Toro em cinco grupos, 

denominados “linhas de vivência”, que são os canais de expressão desses potencias 

genéticos e interagem entre si: 

- Vitalidade: potencial de equilíbrio, de homeostase, de harmonia biológica, 

saúde, ímpeto vital, a energia que o indivíduo possui para enfrentar o mundo, 

assim como a capacidade de autorregulação e repouso; 

- Sexualidade: capacidade de sentir prazer em todas as pequenas coisas da vida, 

prazer em sentir-se vivo; 

- Criatividade: capacidade de expressão de si mesmo através de várias formas de 

comunicação artística (desenho, pintura, voz, poesia, argila, etc.), fazer da sua 

vida uma obra de arte; 

- Afetividade: capacidade de empatia, nutrição, qualificação, dar proteção, 

aceitar a diversidade humana sem discriminação; 

- Transcendência: capacidade de ir mais além do “EU” e de se identificar com a 

totalidade cósmica; capacidade de experimentar os estados de expansão da 

consciência. 

Atrevo-me a escrever que o que as organizações mais precisam nos dias de hoje, são de 

pessoas que estejam realmente “vivas”, isto é, pessoas saudáveis, com ímpeto vital, com 

energia para lidar com os desafios, com prazer em desenvolver o seu trabalho, facilidade 
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em se relacionar com os outros, criativas, com sentido de pertença (gostar de “vestir a 

camisola”), pessoas que sintam alegria em viver. A Biodanza permite estimular em 

simultâneo todos estes potenciais genéticos, na verdade todos eles estão relacionados 

e interagem entre si. 

Ecofatores 

O desenvolvimento evolutivo acontece na medida em que os potenciais genéticos 

encontram na existência opções para se manifestarem. O meio ambiente pode assim 

condicionar a expressão destes potenciais genéticos, os seus estímulos podem inibir ou 

favorecer a expressão genética e são representados no modelo pelos “ecofatores”. 

Assim, são designados por ecofatores positivos, se facilitam a expressão dos potenciais 

genéticos e ecofatores negativos, se inibem a sua expressão, facilitando, no entanto, 

tomadas de consciência daquilo que não é bom para nós. 

A Biodanza cria situações ou campos onde se manifestam ecofatores positivos que 

permitem o estímulo e o desenvolvimento dos potenciais genéticos de cada um. Digo 

mesmo que pode ser uma metodologia comparada a uma espécie de “laboratório 

positivo vivencial” que funciona como um boost de estímulos positivos, orgânicos e 

afetivos. Hoje em dia, as organizações já reconhecem a importância de criar estes 

espaços nos seus ambientes que são essenciais para trazer mais equilíbrio, saúde e bem-

estar aos seus colaboradores. 

Integração 

No modelo teórico de Biodanza a integração e expressão da nossa identidade é a 

finalidade, o propósito do processo para o qual o desenvolvimento das várias linhas de 

vivência se dirige. Consiste na interação recíproca, dinâmica e criativa que se produz na 

expressão destas cinco linhas de impulsos inatos. 

Fazendo a ponte com as Organizações, a integração assume uma dimensão de 

cooperação, coesão entre os potenciais, um caminho de excelência para o real trabalho 

de equipa entre todos. 
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Identidade 

A identidade é a nossa essência. É o centro a partir do qual cada um sente o mundo e se 

diferencia deste. É ao mesmo tempo consciência e vivência de ser. Segundo Rolando 

Toro, a identidade é antes de tudo corporal. Na dimensão corporal, uma das 

caraterísticas da identidade é o movimento, e é daqui que vem a associação 

estabelecida por Rolando Toro entre a identidade e a dança. A Biodanza permite que 

cada um possa expandir e integrar a sua identidade, através da expressão plena dos seus 

potenciais genéticos. 

Nas organizações somos, na maioria das vezes, formatados a cabeças pensantes que se 

deslocam em cima de um corpo mudo. A Biodanza ajuda-nos a tomar consciência da 

importância do nosso corpo e da forma como nos movimentamos. Rolando Toro (2007), 

diz que nós não “temos” um corpo, nós “somos” o corpo. Mais do que tomar consciência 

do movimento atual do nosso corpo, a Biodanza propõe um programa com um conjunto 

de movimentos, inerentes à nossa condição de espécie humana, que genuinamente 

potenciam a expressão e integração da nossa identidade. 

Aprender a ser o corpo é também aprender que um movimento gera uma determinada 

vivência, ou experiência, e outro movimento gera outra. E que a vivência é também 

deflagradora de emoção e a partir daí geradora de movimento. 

Tomamos consciência que as posturas que vamos adotando ao longo do dia também 

influenciam a forma como estamos disponíveis para reagir às situações, a perceção dos 

problemas e de como os resolver. Pensar em movimento e movimentar para pensar, tal 

como os antigos filósofos gregos faziam nas suas escolas, reconhecendo que todos esses 

movimentos caracterizam a nossa identidade.  

Continuum Identidade /consciência intensificada de si mesmo e do mundo – regressão 

Continuum ou transe (trânsito) representa a alternância natural dos estados de 

consciência. Os dois polos formam um circuito em constante movimento que evolui em 

espiral até à integração. O conceito de consciência intensificada de si mesmo e do 

mundo não se pode entender sem se entender o conceito de regressão. 
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A identidade de cada um é única e distinta, mas em estado regressivo (diluídas as 

barreiras da nossa vigilância e controlo) sentimo-nos mais permeáveis e como iguais ao 

outro e apercebendo-nos da nossa essência comum. A experiência do regresso ao 

indiferenciado onde a própria identidade é advertida como uma parte da identidade do 

“Todo”, constitui o ponto de união entre identidade e regressão. 

A regressão é uma passagem ao indiferenciado. Na medida em que diminuímos o nível 

de expressão a partir da consciência, entramos num estado distinto que se manifesta 

mediante a diminuição da atividade voluntária e cortical. 

Em Biodanza, a regressão é harmoniosa e progressiva, é uma regressão biológica e 

fisiológica. A regressão é saudável, não só porque regenera a nível celular e harmoniza 

todo o organismo, mas também porque nos põe em contato com a nossa essência sã, 

aquilo a que chamamos a nossa identidade, quem somos “de verdade”, despojada das 

patologias derivadas dos valores culturais repressivos, e para além disso reforça o 

equilíbrio e a homeostase do sistema vivo. 

É muito comum as organizações identificarem nos seus planos de formação e 

desenvolvimento, competências como o “trabalho de equipa”, isto é, reconhecerem 

que falta frequentemente nos colaboradores a perceção do todo, de cada um fazer 

parte da estrutura, da equipa, da organização como um Todo maior. Através deste 

sistema vivencial, que é a Biodanza, cada um potencialmente pode aceder a essa 

experiência de sentir no corpo o que é fazer parte de um todo maior e reconhecer nos 

outros colegas forças complementares que se reforçam mutuamente. O colaborador 

expressando o seu potencial único que o diferencia do grupo, mas também o 

colaborador se apercebendo que contando com o único e especial que cada um oferece, 

o trabalho de equipa engrandece, o todo é superior à soma das partes. 

As camadas do Inconsciente  

As várias camadas do inconsciente estão ligadas entre si. Somos mais do que aquilo que 

julgamos ser. Rolando Toro inclui no seu modelo a referência ao inconsciente pessoal 

de Freud, bem como a referência ao inconsciente coletivo de Jung. Em nós habita toda 
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a nossa história pessoal, bem como, toda a história dos nossos antepassados, desde o 

princípio dos tempos, os arquétipos que se manifestam em nós. 

Rolando Toro propôs o conceito de inconsciente vital para se referir ao “psiquismo 

celular”, fazendo uma analogia entre o comportamento autónomo das células e o nosso 

próprio comportamento. Isto porque está provado que as células desenvolvem funções 

idênticas às nossas funções psíquicas. As células possuem uma forma de memória, 

manifestam afinidades e rejeição, assim como solidariedade entre elas e usam múltiplas 

formas de comunicação. Bruce Lipton (2005), verificou nas suas experiências que os 

organismos unicelulares vivem, na verdade, numa comunidade, na qual partilham a sua 

“consciência” e coordenam os seus comportamentos. 

Rolando Toro, denominou, ainda, de inconsciente numinoso à camada mais profunda 

do inconsciente humano. O inconsciente numinoso consiste num conjunto de potenciais 

de extraordinária diferenciação e refinamento que constituem o poder de excelência do 

humano. Nessa camada do inconsciente aloja-se o “sagrado” em cada um de nós. Estes 

potenciais são, por sua vez, os mais reprimidos de todos os que caracterizam as 

manifestações humanas. O seu conjunto constitui “o Homem Eterno” (Rolando Toro, 

2014). 

Aplicado às organizações, falamos de autoconhecimento. Cada pessoa tem a 

possibilidade de saber mais de si, de receber notícias suas através das dinâmicas que 

vão sendo criadas em grupo. Ao melhorar o seu autoconhecimento, está também a 

permitir aceder, por exemplo, a novas ideias, novas construções, novas formas de 

resolver as situações que vão surgindo no dia-a-dia, contribuindo também para um 

sentido maior de realização. Perceção de si mesmo, do seu valor, da sua contribuição 

para algo maior e melhor. 

Condições iniciais para a génese da vida 

Rolando Toro faz referência aos trabalhos de Ilya Prigogine (1993) e Roger Lewin (1992) 

que referem que as condições iniciais da vida se produzem nos “limites do caos”. As 

associações de elementos no “caldo cósmico” geram a multiplicidade de fatores iniciais 

que conduzirá à criação de sistemas complexos como, por exemplo, as biomoléculas, as 
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proteínas, as células. Quando a temperatura cósmica, a pressão, a gravidade, a luz e 

outras condições são apropriadas, os elementos associam-se em diversas formas para 

criar os “sistemas complexos adaptativos”, caracterizados pelo equilíbrio de uma vida 

que começa a expressar-se. 

Este conceito aplicado às organizações remete para a importância do reconhecimento 

dos fatores internos e externos que influenciam a criação, sobrevivência e evolução da 

própria organização. 

Caos 

O caos é o lugar de maior capacidade de interação onde é realmente possível que se 

criem sistemas complexos. O caos consiste num estado da matéria que contém baixos 

níveis de organização. Dentro de cada situação de caos há um princípio de ordem. O 

próprio processo criativo da vida é um caminho que vai do caos à ordem, segundo a 

mitologia grega, sabemos que existe sempre uma pulsação saudável entre o caos e a 

ordem, e é nessa pulsação que a vida acontece. Ilya Prigogine (1993), que propôs a 

Teoria do Caos, revelou que as estruturas vivas, capazes de realizar a autorregulação e 

a duplicação, se produzem nas zonas dissipativas que se encontram longe das zonas de 

equilíbrio. Os sistemas reguladores cósmicos orientam a génese da vida através do caos 

da matéria. 

O modelo teórico da Biodanza aplicado às organizações, permite reconhecer também 

as fases de caos como parte do fluxo contínuo da existência da própria organização. Há 

momentos em que é necessário dar espaço ao caos para que daí surja uma nova ordem. 

Faz mesmo parte do processo criativo, mas sabemos que para muitos colaboradores e 

organizações o caos pode ser um verdadeiro desafio. Através da Biodanza, aprendemos 

a reconhecer e a lidar com novos recursos, aprendemos a superar as fases caóticas que 

fortalecem a nossa existência. Não dando por garantidas as fases de estabilidade, que 

conduzem à paragem da vida, nem nos assustando com as fases de ebulição/revolução 

em que tudo se transforma a partir do caos para crescer mais a partir daí, não há 

crescimento sem transformação. 
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Princípios de Vida Cósmica 

Rolando Toro diz que se partirmos da hipótese que o universo tem uma programação 

orientada para a vida (princípio biocêntrico) os princípios de vida cósmica serão as 

“regularidades” da matéria e da energia que geram as “condições iniciais” favoráveis ao 

surgimento de sistemas complexos adaptativos capazes de se autocriarem e de evoluir. 

Exemplos dessas regularidades cósmicas: massa, densidade, pressão, temperatura, 

estrutura atómica, os elementos e as suas leis de combinação em moléculas e proteínas, 

DNA, gravidade, radiações cósmicas. A vida gera-se dentro do universo porque este tem 

características constantes, apesar da imensa complexidade dos processos de 

transformação. As regularidades cósmicas constituem os fatores que dão uma estrutura 

própria ao universo, o qual não é puramente caótico. 

Este princípio aplicado às organizações permite aferir a coerência da organização com 

os princípios da Vida. Pode mesmo ser feito um paralelismo entre o funcionamento da 

organização e o funcionamento de um organismo vivo, como vamos ver mais à frente. 

Por exemplo, como é que a organização reage ao que lhe é tóxico, como se adapta, 

como marca limite, é permeável? 

Para compreender melhor a aplicabilidade do sistema Biodanza às organizações, segue-

se agora uma descrição do princípio biocêntrico, que norteia a Biodanza, e sua 

contextualização ao ambiente organizacional. 

I.2 – Princípio Biocêntrico em Contexto Organizacional 

Rolando Toro suporta a Biodanza no princípio biocêntrico, que tem como ponto de 

partida a experiência de um universo organizado em função da vida. Rolando Toro 

(2014), afirma que tudo quanto existe no universo, sejam elementos, astros, plantas ou 

animais, incluindo o ser humano, são componentes de um sistema vivo maior e 

principal. O universo existe porque existe a vida e não o contrário. As relações de 

transformação matéria-energia são graus de integração de vida. 

A evolução do universo é, na realidade, a evolução da vida. Rolando Toro inspira-se na 

abordagem de David Bohm, que refere que por detrás do domínio explicado pela 
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ciência, permanece um domínio implícito de totalidade indivisa. Segundo Bohm, os 

dados reais da ciência, só parecem ter sentido sobre algum tipo de fundamento 

implícito, unificador ou transcendente, subjacente aos dados explícitos.  

A ciência, atualmente, tem questionado de diferentes formas o procedimento analítico 

e o racionalismo, que produziram uma visão fragmentada do ser humano, das 

organizações, da natureza, do universo como um todo. A ideia orientadora que se 

consolida é de que o universo é composto de elementos que se articulam entre si como 

uma grande teia de relações. Na abordagem analítica, é impossível captar a unidade 

fundamental que reúne todas as partes do universo, o que permite pensá-lo como um 

ser único, complexo, diversificado e dinâmico. Uma nova metáfora surge para explicar 

o novo paradigma que nasce com essa nova visão da ciência. Viajamos da metáfora da 

máquina para a do organismo vivo. Como escreve o físico Fritjof Capra, “o universo 

começa a parecer mais um grande pensamento do que uma máquina.” 

 

À luz do princípio biocêntrico, o universo pode ser concebido como um gigantesco 

holograma vivo, em que cada parte do sistema contém a informação da totalidade. O 

corpo humano contém a informação da totalidade em cada uma das células. O código 

genético está repetido milhões de vezes na sua totalidade em todas as células. Neste 

sentido, o corpo humano é também um holograma vivo. Isto leva-nos a pensar: quantas 

vezes formamos a imagem de uma organização em função da qualidade do 

relacionamento que desenvolvemos com um de seus colaboradores? Essa experiência 

pode ser positiva ou negativa, mas uma coisa é certa: por meio dela, é construída a 

imagem da organização. 

O princípio biocêntrico estabelece um modo de sentir e de pensar que toma como 

referência existencial a vivência, que sendo esta anterior à consciência, permite atuar 

ao nível da modificação existencial. Assim, segundo Rolando Toro, este princípio 

constitui o paradigma que poderá servir de fundamento no futuro às ciências humanas: 

educação, psicologia (clínica, educacional, social e organizacional), jurisprudência, 

medicina ou psicoterapia.  
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Nesta abordagem, o respeito à vida é colocado ao centro e é visto como ponto de 

partida de todas as disciplinas e comportamentos humanos, este princípio restabelece 

a noção de sacralidade da vida. Inspira-se na intuição de um universo organizado em 

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

que toma como referencial o respeito pela vida. 

Segundo Rolando Toro, a desconexão dos seres humanos da matriz cósmica da vida 

provocou, ao longo da história, formas culturais destrutivas. Os interesses da vida nem 

sempre se conjugam com as exigências culturais, por exemplo, as guerras entre povos 

são um excelente exemplo disso mesmo, são “anti-vida”. 

A Biodanza propõe um caminho que permite mudar as condições culturais e 

socioeconómicas que são anti-vida. E este é um caminho que não é suportado em 

nenhuma ideologia, mas sim restabelecendo em cada instante, na nossa vida, as 

condições de nutrição da vida. Rolando Toro (2014), afirma que não é a consistência 

ideológica de uma pessoa que interessa, mas sim a sua consistência afetiva e a sua forma 

de a expressar ao outro. 

Fazendo a ponte para o contexto organizacional, importa analisar se existe uma 

coerência entre a organização e o princípio biocêntrico, isto é, se a organização respeita 

os princípios da vida. Idealmente, numa organização biocêntrica, as pessoas que a 

constituem são pessoas comprometidas com a vida, que realizam as suas atividades em 

modo vivencial, com total entrega, em plena presença no aqui e agora. A Biodanza, 

como metodologia vivencial, pode ajudar os colaboradores e as equipas a fazer essa 

transformação e a ganhar níveis de saúde e bem-estar interno. 

Senge (1990), afirma que quanto maior for o número de líderes que percecionem as 

organizações como organismos vivos, mais mudanças serão realizadas como se 

estivéssemos a cultivar uma planta. 

Se olharmos para a organização como um organismo vivo, como uma célula alinhada 

com os princípios da vida, então a organização, tal como a célula, deverá: 

a) possuir uma inteligência própria; 
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b) cooperar com outros sistemas; 

c) pertencer a um sistema maior (não existe isolada);  

d) limitar o que lhe é tóxico; 

e) deixar entrar o que lhe é nutridor; 

f) ter em si conhecimento para saber o que precisa de fazer para sobreviver, 

ativando os seus mecanismos de proteção e crescimento; 

g) saber autorregular-se; 

h) cumprir o seu propósito no seu ciclo de vida. 

Destaco aqui as experiências realizadas por Bruce Lipton (2015), com células endoteliais 

onde verificou que estas monitorizam atentamente o seu mundo e alteram o 

comportamento em função da informação que captam no ambiente. Quando recebiam 

nutrientes, as células gravitavam em direção a estes com o equivalente celular a braços 

abertos. Quando era criado um ambiente tóxico, as células retraíam-se em relação ao 

estímulo, num esforço de se isolarem dos agentes nocivos. Será que, por exemplo, as 

organizações têm este comportamento celular tão básico integrado? 

A análise do princípio biocêntrico em contexto organizacional pode também ser feita a 

um outro nível, isto é, perceber a coerência dos valores da organização, da sua missão 

e da sua identidade com os princípios da vida.  

Rolando Toro (2014), afirma que o princípio biocêntrico desconhece toda a forma de 

alienação ou condicionamento autoritário que podem levar à discriminação dos seres 

humanos. Está sobretudo orientado para a humanização e para a valorização do vínculo 

afetivo, como ligação humana entre as pessoas. 

A organização biocêntrica é acima de tudo uma organização viva, pautada por 

humanidade, que sente, aprende e evolui, onde todos têm um contributo importante, 

cooperam e são reconhecidos por isso. É uma organização cujo seu propósito maior está 

alinhado com a sua própria identidade. 

A Biodanza pode ajudar as organizações a desenvolverem estes valores biocêntricos e a 

reforçar a união e a cooperação entre as equipas com vista a potenciar a sua 

sobrevivência e crescimento. 
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E continuando na compreensão do contributo que a Biodanza pode dar às organizações, 

segue-se agora um capítulo onde vai ser mais aprofundado o tema das organizações em 

geral, fazendo-se sempre a ligação à Biodanza. 
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CAPÍTULO II – PARADIGMA ATUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NAS 
ORGANIZAÇÕES  

II.1 – Conceito de Organização e sua evolução. 

Importa antes de tudo começar por definir o conceito de organização. A palavra 

organização deriva da palavra grega organon que significa meio, ferramenta ou 

instrumento. Por aqui percebemos logo que o conceito de organização pressupõe à 

partida um determinado objetivo, um propósito, uma finalidade de existência. 

Ora as organizações constituem o tipo de formação social mais característico da 

sociedade contemporânea. Embora possamos encontrar quase tantas vantagens como 

desvantagens desta situação, o que é certo é que já é muito difícil de imaginar a nossa 

vida quotidiana sem a presença das organizações (Chambel e Curral, 1995). 

De uma forma simples, as organizações podem ser definidas como conjuntos de pessoas 

que trabalham de forma coordenada para atingir objetivos comuns. Na verdade, a 

literatura é bastante abundante sobre o assunto e porque uma “forma de ver é uma 

forma de não ver”, existem distintas formas de definir as organizações. Diferentes 

perspetivas da organização resultam em diferentes definições. Por exemplo, quando um 

sociólogo estuda uma organização, preocupa-se essencialmente com a sua estrutura, 

um psicólogo com o comportamento do indivíduo ou dos grupos no seu interior, um 

economista com a distribuição dos recursos e a tomada de decisão pelos seus membros 

ou unidades e os engenheiros industriais com as dimensões tecnológicas dessas mesmas 

organizações (Porter, Lawler e Hackman, 1975). 

Mas quando um facilitador de Biodanza estuda uma organização, preocupa-se 

essencialmente em analisá-la do ponto de vista biocêntrico, isto é, se é uma estrutura 

capaz de proteger a vida e permitir a sua evolução, tal como Rolando Toro descreve no 

princípio biocêntrico, já descrito anteriormente no capítulo I.2. O facilitador preocupa-

se também em perceber se as pessoas desenvolvem as suas atividades de forma livre, 

prazerosa, afetiva, vivencial ou se, pelo contrário, desenvolvem as suas atividades em 

total piloto automático, contrariadas, em esforço e sofrimento. 
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Scott (1987), apresenta como modelo de organização o seguinte esquema, que permite 

articular os diferentes elementos que a caracterizam: 

Fig.3 – Modelo de Organização definido por Scott  

Assim, podemos referir como elementos característicos de uma organização os 

seguintes aspetos: os elementos que participam na organização; os objetivos da 

organização; a estrutura; a tecnologia; a permanência mutável. 

Importa agora recuar uns bons anos no tempo para entender melhor este conceito de 

organização e como o ser humano foi evoluindo em relação ao trabalho. 

Três importantes revoluções moldaram o curso da história: a Revolução Cognitiva há 

cerca de 70 000 anos. A Revolução Agrícola há cerca de 12 000 anos. E a Revolução 

Científica, iniciada há apenas 500 anos. As três revoluções afetaram os seres humanos 

e os restantes organismos. 

O que terá permitido tal evolução? Em que é que os sapiens se distinguiram dos 

restantes seres? A resposta mais provável deve-se, acima de tudo, a um recurso único e 

excecional: a sua linguagem. Um tipo de linguagem que permitia falar sobre coisas que 

não existiam, que faziam parte de um imaginário – Revolução Cognitiva.  

É interessante observar que, nas aulas de Biodanza, os alunos são convidados a só 

falarem no momento da partilha inicial. Durante as danças, são convidados a comunicar 

usando a linguagem não-verbal, isto é, por gestos, sorrisos, olhares, para deixar espaço 
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à vivência. A vivência que é anterior à consciência, e por isso sem a influência dos 

processos mentais de repressão. Este ponto vai ser explicado melhor no capítulo III.1.     

Em contrapartida, o facilitador deverá desenvolver o seu campo bio-semântico, cuidar 

e apresentar uma linguagem afetiva e biocêntrica nas consignas e em toda a sua 

abordagem. A linguagem utilizada pelo facilitador ajudará também a criar um 

continente afetivo e de segurança, essencial para o caminho ou processo de cada aluno, 

para além de também poder ser um referencial, servir de modelo para os alunos. No 

capítulo III.4, desenvolve-se mais a importância da linguagem utilizada em Biodanza e a 

sua adaptação ao meio organizacional. 

E como surge o trabalho na espécie humana? 

Yuval Harari, no seu livro “Sapiens” diz-nos que [...]ao longo de quase toda a história da 

espécie, os sapiens viveram como recolectores. Os últimos 200 anos, durante os quais 

um número cada vez maior de sapiens obteve o seu sustento diário como operário ou 

empregado de escritório, e os anteriores 10 000 anos, ao longo dos quais a maior parte 

dos sapiens viveu da agricultura e da pastorícia, são um piscar de olhos se comparados 

com as dezenas de milhares de anos durante os quais os nossos antepassados viveram 

da recoleção [...]. 

O Homo sapiens expandiu-se da África Oriental para o Médio Oriente, para a Europa e a 

Ásia e, por fim, para a Austrália e a América, nestes diferentes locais viviam da recoleção 

de plantas e da caça de animais selvagens. 

Os recolectores conheciam muito bem os animais, as plantas e os objetos que usavam, 

para além disso dominavam também o mundo interno dos seus próprios corpos e 

sentidos. Atentos a todos os movimentos à sua volta, facilmente detetavam, por 

exemplo, alguma serpente que se aproximasse. Observavam cuidadosamente a 

folhagem das árvores para descobrir frutos, colmeias e ninhos de pássaros. Moviam-se 

com o mínimo de esforço e ruído, e sabiam como deviam sentar-se, andar e correr da 

maneira mais ágil e eficiente. Apresentavam-se em excelente forma devido ao uso 
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variado e constante dos seus corpos e uma alimentação variada. Tinham uma destreza 

física que a maioria das pessoas de hoje é incapaz de alcançar (Y. Harari, 2013). 

A Biodanza é um sistema de desenvolvimento humano que faz esta ligação às nossas 

origens, existem vários exercícios que convidam a mergulhar neste mundo mais 

instintivo que nos deu forma, um mundo que inconscientemente ainda habitamos (ver 

explicação da camada dos inconscientes do modelo teórico da Biodanza). Destaco aqui 

toda a reaprendizagem do caminhar, principalmente sinérgico e fisiológico, o salto 

sinérgico, o despertar para os cinco sentidos em estado vivencial: cheirar, tocar, ouvir, 

saborear e olhar com total presença e atenção, entre muitos outros. 

Mas voltando aos recolectores... tudo viria a mudar, há cerca de 10 000 anos, quando 

os sapiens começaram a domesticar certas plantas e animais, deu-se a Revolução 

Agrícola e foi uma revolução no modo de vida dos seres humanos. Deixaram de ser 

nómadas e passaram a semear, a regar, a cultivar os seus alimentos, a cuidar dos pastos 

e dos animais. Tal trabalho, dava-lhes a garantia de mais frutos, cereais e carne. 

Começaram, assim, a existir excedentes alimentares, fruto do cultivo agrícola, que, 

acompanhados por novas tecnologias de transporte, permitiram que cada vez mais 

pessoas se reunissem, primeiro em grandes aldeias, depois em vilas e por fim em 

cidades, todas elas unidas por novos reinos e redes comerciais. As pessoas inventaram 

histórias sobre grandes deuses, pátrias e sociedades anónimas, para gerarem os laços 

sociais necessários (Y. Harari, 2013). 

Foi importante a criação dos mitos partilhados para sustentar estas redes de cooperação 

que se iam alargando. Um grande número de estranhos consegue cooperar com êxito 

graças à crença em mitos comuns. Segundo Harari, qualquer cooperação humana em 

larga escala está enraizada em mitos comuns que existem apenas na imaginação 

coletiva das pessoas. 

Rolando Toro, integra também na sua abordagem da Biodanza a aplicação dos mitos e 

arquétipos, mas de uma forma totalmente diferente, como explicação/narrativa, como 

arquétipos potenciadores. Baseado nas reflexões de Jung, sobre o seu estudo de mitos 

e arquétipos do inconsciente coletivo, Rolando aplicou os mitos e arquétipos das 



32 
 
 

religiões cósmicas com os instrumentos metodológicos da Biodanza e evidenciou que 

nesta versão contemporânea, estes possuem uma grande energia de transformação, 

são uma força extraordinária para uma civilização futura. 

E como surgem as primeiras organizações? 

A primeira imagem de organização consistiu em assimilá-la a uma máquina – Perspetiva 

Mecanicista. No início do século XX, precisamente em consequência da Revolução 

Industrial, as empresas eram tidas como máquinas feitas de partes interligadas, cada 

uma com uma função precisa no funcionamento do todo. Segundo esta abordagem, era 

possível organizar uma empresa por forma a que cada operação fosse executada com 

um gasto mínimo de energia humana, e que todas as operações fossem tão bem 

coordenadas que a eficiência resultante era máxima. 

A ideia de organizar as empresas como se fossem máquinas resultava, afinal, da 

invenção recente da própria máquina, de que são exemplos o motor a vapor e o tear 

mecânico. Estes elementos vieram simplificar o trabalho e aumentar a capacidade de 

produção de tal maneira que as pessoas pensaram que a metáfora da máquina seria a 

solução para todos os problemas do mundo. 

Em Biodanza, apesar do foco ser o aspeto humano do Ser e não a máquina, a noção de 

otimização de energia, tal como a noção do Todo e das suas partes constituintes, são 

aspetos de base do modelo teórico. Por exemplo, quando convidamos a um caminhar 

sinérgico, estamos também a potenciar uma otimização do gasto da energia que cada 

pessoa despende no seu dia-a-dia, alcançar um movimento integrado passa também 

por possibilitar ao organismo gerir mais eficientemente a sua energia e recuperar o fluxo 

vital orgânico, sem barragens (couraças) nomeadamente com os exercícios de fluidez e 

os segmentares. As rodas, os exercícios que implicam uma maior regressão são também 

bons exemplos para ilustrar a vivência do Todo, que é muito mais do que simplesmente 

a soma das partes. 

Também a Organização Científica do Trabalho desenvolvida por Taylor pode, 

naturalmente, ser incluída nesta perspetiva mecanicista. Ele procurou rotinizar a vida 

organizacional, especificando de forma precisa o trabalho dos seus participantes. Este 
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tornou-se mecânico e repetitivo, muito próximo do desenvolvido por uma máquina. 

Aliás, cada membro da organização poderia ser comparado a uma das peças da 

engrenagem que constituía a grande máquina que era a organização. Por exemplo, 

recordar a des-humanização retratada no filme de Charlot em que ele sai da fábrica a 

apertar os botões de todas as pessoas que vê. 

A Escola da Administração, de Fayol, assim como a Teoria Burocrática, de Weber, 

também podem ser incluídas nesta perspetiva. Para estes autores, o importante 

também era ordenar as relações entre as diferentes partes que constituem a 

organização, tornando o seu funcionamento eficiente, válido e previsível.  

Nota-se, assim, que as abordagens desta perspetiva mecânica concentram a sua 

atenção, por um lado, nos objetivos da organização, que consideram ser específicos e 

orientados para todo o seu funcionamento e, por outro lado, na sua estrutura formal, 

que consideram o meio único e indispensável, para a obtenção desses objetivos. 

Mais tarde, começa a surgir outra perspetiva sobre a organização, refere-se à imagem 

desta unidade como um organismo (Morgan, 1986) – Perspetiva Organicista. O 

importante é descobrirmos como a organização satisfaz as suas necessidades e se 

mantém ao longo do tempo. A Escola das Relações Humanas, foi responsável pelo início 

da consideração do fator humano, como variável imprescindível para o estudo das 

organizações. Esta abordagem enfatizou a ideia de que só os indivíduos com as suas 

motivações sociais satisfeitas trabalham de forma eficiente e que essa satisfação passa 

pelo respeito pela estrutura informal, criada pelos laços afetivos que se estabelecem 

espontaneamente entre os indivíduos e os grupos, no seio da organização. 

Rolando Toro cria o sistema de Biodanza sustentado no desenvolvimento do vínculo 

afetivo que nos liga enquanto espécie humana. Os seres humanos são órgãos recetores 

e emissores de afetividade, com impulsos biológicos de cooperação, integração e 

solidariedade. É através da afetividade que somos capazes de empatizar e compreender 

os outros, amá-los, protegê-los, mas também rejeitá-los e agredi-los. 

O Movimento dos Recursos Humanos, pode também ser incluído nesta perspetiva 

organicista. O relevo dado à motivação no trabalho permanece e, tal como se passa em 
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relação aos organismos biológicos, considera-se que os indivíduos e os grupos operam 

mais eficientemente quando as suas necessidades estão satisfeitas. As características 

afetivas, emocionais e as motivações pessoais têm uma importância crucial nesta 

abordagem. 

Uma outra perspetiva desenvolvida sobre a organização refere-se à imagem da 

organização como sistema aberto – Perspetiva de Sistema Aberto. Pressupõe que esta 

unidade social mantém uma constante interação com o seu meio envolvente externo. 

É, aliás, desta relação que depende a sua sobrevivência e a sua evolução. Mas, esta visão 

implica, também, que a nível interno a organização seja encarada como um conjunto 

interligado de subsistemas, cujo resultado possui características próprias e que 

ultrapassam as das partes implicadas. Para um meio envolvente externo com 

determinadas características, uma determinada forma surge como a mais adequada, 

mas, num meio com características diferentes, a organização deve possuir uma forma 

diferente de se estruturar e de funcionar, se quer ser eficaz. 

De referir ainda a Perspetiva Cultural. Falar da cultura de uma organização implica 

reconhecer o papel que os seus membros desempenham na definição daquilo que é a 

sua própria essência. A organização é uma cultura por se constituir como um sistema de 

conhecimentos que os seus membros utilizam para interpretar a realidade 

organizacional. Tal sistema inclui elementos cognitivos – informação sobre a realidade 

e elementos simbólicos – significados partilhados. 

Ao chegar aqui, com todas estas descrições e abordagens do conceito de organização e 

sua evolução, facilmente verificamos que hoje em dia a dimensão que este conceito 

ocupa é muito diferente daquela que ocupava quando as primeiras organizações 

começaram a ser criadas. Charles Landry diz que antes víamos as organizações como 

máquinas, peças separadas, e agora devemos ver as organizações como organismos 

vivos, onde tudo está interligado. 

O modo como o ser humano, no seu dia-a-dia, foi integrando as organizações e o seu 

trabalho, também evoluiu bastante e importa perceber como a Biodanza pode ajudar 

cada um a não se perder de ser humano nas organizações. 
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II. 2 – As principais necessidades das organizações atualmente 

Atualmente, a vida no mundo das organizações expressa-se a cada momento de uma 

forma exigente e acelerada. Acompanhar todas as transformações necessárias à 

sobrevivência da organização, exige que esta consiga estar preparada para rapidamente 

criar novas formas de abordar as necessidades dos clientes e até antecipá-las. 

Yuval Harari (2013), afirma que hoje em dia, existe um limiar crítico nas organizações 

humanas mais ou menos por volta 150 indivíduos. Abaixo deste limiar, comunidades, 

negócios, redes sociais e unidades militares conseguem manter-se, tendo por base 

sobretudo o conhecimento íntimo e a troca de “mexericos”. Não há qualquer 

necessidade de postos formais, títulos e livros de leis para manter a ordem. Um pelotão 

de 30 soldados, ou mesmo uma companhia de 100, pode funcionar bem com base nas 

relações íntimas, com um mínimo de disciplina formal. No entanto, se o limiar de 150 

indivíduos for ultrapassado, as coisas deixam de poder funcionar assim.  

Mas como é que as organizações precisam de funcionar hoje? 

A mudança faz hoje parte do DNA de qualquer organização. Como Heráclito afirmou “a 

única constante da vida é a mudança”. 

 

Nos dias de hoje, as organizações vivem o desafio da transformação, todas sabem a sua 

importância e necessidade. No geral, este desafio gera uma certa tensão, angústia e 

incerteza na maioria dos colaboradores. A transformação digital e os modernos sistemas 

integrados de gestão surgem como parte da globalização, com impacto ao nível da 

diminuição do número de colaboradores, vivemos na época dos serviços, onde a 

tecnologia é transversal a todas as áreas. Há organizações que criam essa tecnologia e 

outras organizações que a utilizam. 

Na realidade, as organizações atuais sustentam-se na sua maioria em trabalho que não 

é manual, estão orientadas para a participação, para a autogestão e trabalho em equipa. 

Como diz Rafael Echeverría é necessário entender o trabalho não manual, que se 

sustenta no conhecimento, como uma rede de conversas que se constituem numa inter-

relação de linguagem e emoções, o que implica um marco teórico único para entender 
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as relações entre os indivíduos com o interior e o exterior das organizações. Assim a 

competência de criar conversas produtivas pode ser considerada uma das competências 

mais importante para uma organização que tem como tarefa principal a inserção num 

mercado altamente globalizado, multicultural e flexível. Não é possível ser competitivo 

concebendo o ser humano como uma máquina sofisticada e as suas atividades só como 

tarefas e processos, pois corre-se o risco de limitar a criatividade e iniciativa, fontes 

inquestionáveis de poder nas atuais organizações. 

As divisões por departamentos e setores – aquelas caixinhas nos organogramas – já não 

são suficientes para organizar o trabalho. Mais do que compreender o significado, o 

papel e a contribuição do colaborador, ou conjunto de colaboradores que estão em cada 

uma das caixas, é fundamental compreender como as relações ocorrem e qual a carga 

de energia – construtiva ou destrutiva – que transmitem para a organização. Não basta 

compreender as partes, porque a vida dá-se nas relações entre elas.  

Segundo Echeverría, a confiança, em vez do medo, é o elemento que mais deve estar 

presente nas organizações, pois reduz a vulnerabilidade e o sentimento de insegurança 

e incerteza nas transações entre os seres humanos, aumentando o otimismo, o bem-

estar, conduzindo a um impacto positivo na produtividade. Uma organização em 

constante transformação requer que os seus membros operem e se relacionem com 

uma alta dose de confiança. O efeito que o saber falar, saber escutar, a tomada de 

decisão e o cumprimento de promessas tem sobre a construção da confiança é enorme. 

Importa também aqui referir que o stress nas organizações assume, hoje em dia, níveis 

preocupantes. Muitas pessoas vivem a um ritmo alucinante e em situações de 

concorrência quase ininterruptas. O stress é uma resposta natural, causada pela 

informação que o corpo recebe como potencialmente perigosa ou difícil. Num nível 

razoável, estes processos são benéficos, porque nos ajudam a superar os desafios do 

quotidiano. No entanto, o stress a que o ser humano está atualmente sujeito é 

claramente prejudicial. Um stress prolongado no tempo é degenerativo, já que um 

estado de alerta permanente afeta os neurónios associados à memória e produz uma 

inibição da secreção de algumas hormonas, cuja carência pode causar depressão. Por 
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outro lado, pode levar a efeitos secundários como irritabilidade, insónia e ansiedade, 

para além de aumentar a pressão arterial. 

Interessante fazer agora aqui uma comparação entre o estilo de vida do humano do 

tempo das cavernas e o dos nossos dias: 

HUMANOS DO TEMPO DAS CAVERNAS HUMANOS DA ERA MODERNA 

Estavam a maior parte do tempo relaxados. Passam a maior parte do tempo a trabalhar e 

atentos a qualquer ameaça que possa surgir. 

Apenas sentiam stress em situações muito 

específicas. 

Estão ligados à Internet 24 horas por dia e 

sempre à espera de receber notificações no 

telemóvel. 

As ameaças eram reais: um predador podia 

pôr fim à sua vida a qualquer momento. 

O cérebro associa a vibração resultante da 

receção de um email no telemóvel à ameaça 

de um predador. 

Os níveis elevados de cortisol e adrenalina 

em perigo serviam para manter o corpo 

saudável. 

O corpo é invadido de forma constante por 

baixos níveis de cortisol. 

Fig. 4 - Quadro retirado do livro “Ikigai – Viva bem até aos cem”, de Garcia e Miralles (2016) 

Desta forma, torna-se necessário para as organizações encontrarem ferramentas e 

metodologias que as ajudem a melhorar o bem-estar, a saúde e o equilíbrio dos seus 

colaboradores.  

Outra temática muito presente nas organizações atualmente, prende-se com toda a 

evolução alcançada ao nível da inteligência artificial, a automatização e o seu impacto 

no mundo do trabalho e das organizações. Se por um lado a automatização tira postos 

de trabalho também possibilita a criação de novos postos de trabalho, contribuindo para 

a renovação das profissões. Mas a automatização trás, sem dúvida, grandes desafios e 

novos paradigmas pela frente. Se no futuro são os robots a realizar muitas das tarefas e 

processos que os colaboradores fazem hoje, então que tipo de trabalho passarão os 

colaboradores a desenvolver? Que tipo de competências serão necessárias para essas 

novas funções? Esta realidade não está assim tão longe, hoje mesmo já existem muitos 

processos que estão totalmente automatizados nas organizações. 



38 
 
 

Daniel Pink, diz que o trabalho rotineiro, baseado em regras, típico do hemisfério 

esquerdo do cérebro, por exemplo o trabalho realizado em alguns tipos de 

contabilidade, análises financeiras, alguns tipos de programação, tornam-se alvo fácil de 

outsourcing, muito fáceis de automatizar, os softwares conseguem fazê-lo mais 

depressa, fornecedores low-cost pelo mundo inteiro fazem-no mais barato. Assim, o que 

mais importa são as atividades do hemisfério direito do cérebro: as capacidades mais 

criativas e conceptuais. Hoje em dia os problemas que enfrentamos no trabalho não são 

problemas que têm um conjunto de regras definido e uma única solução, muito pelo 

contrário, são problemas com regras confusas, onde a solução, se é que existe, é 

surpreendente e não óbvia. Consequentemente, para este tipo de trabalho são 

essencialmente precisas competências de criatividade, tomada de decisão, estratégia, 

flexibilidade e adaptação aos ambientes mutáveis e incertos. 

Uma outra necessidade das organizações atuais remete para a seguinte questão: como 

fazer para manter e aumentar a motivação dos colaboradores neste contexto incerto e 

de transformação em que vivemos? 

Os cientistas que têm estado a estudar a motivação, apresentam conclusões 

impactantes a este nível. A abordagem baseada em motivações extrínsecas, tão utilizada 

pela maioria das organizações, como por exemplo os planos de incentivos, bónus, 

prémios, etc., não funciona quando as atividades a desenvolver implicam capacidades 

cognitivas mais criativas e conceptuais. Ora como já foi dito, hoje em dia, são estas 

capacidades que mais começam a ser solicitadas no trabalho. Surge assim uma nova 

abordagem baseada em motivações intrínsecas: o desejo de fazer coisas porque são 

importantes, porque gostamos delas, porque são interessantes, porque fazem parte de 

algo importante. Para Daniel Pink (2017), este novo sistema de motivação gira à volta 

de três elementos principais:  

a) Autonomia: a necessidade de conduzir a nossa própria vida; 

b) Domínio: o desejo de nos tornarmos cada vez melhores em algo que importa;  

c) Propósito: a necessidade de fazermos o que fazemos em prol de algo maior 

do que nós próprios. 
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E claro que não é possível terminar de falar deste tema das necessidades atuais das 

organizações, sem abordar um aspeto que absorve nos dias de hoje grande parte da 

energia disponível do ser humano. Tony Schwartz, um consultor que orienta gestores, 

afirma que a atenção é, hoje em dia, a principal questão dos colaboradores. A avalanche 

de informação leva a simplificações desleixadas, como selecionar mensagens de correio 

eletrónico pelo cabeçalho, ignorar grande parte das mensagens de voz, passar os olhos 

por mensagens, memorandos, redes sociais. Não só desenvolvemos hábitos de atenção 

que nos tornam menos eficazes, mas também o manancial de mensagens nos deixa 

muito pouco tempo para simplesmente refletirmos no que significam de facto.  

Em 1977, já o economista Herbert Simon (prémio Nobel), afirmava que “aquilo que a 

informação consome é a atenção dos seus destinatários, daí que a riqueza de 

informação crie uma pobreza de atenção”.  

Daniel Goleman escreveu em 2014 um livro todo ele dedicado ao tema do foco, o motor 

oculto da excelência. Neste livro descreve o empobrecimento da atenção e a 

incapacidade que as pessoas têm atualmente de manter a concentração, o foco. 

Vivemos tempos em que as pessoas estão mais sintonizadas pelas máquinas (ex. 

computadores, telemóveis, tablets) e menos pelas pessoas, com uma enorme 

dificuldade para resistir a espreitar constantemente a caixa de correio eletrónico, 

Facebook, etc. Estão permanentemente num estado contínuo de atenção parcial, com 

perda da capacidade de manter a concentração em qualquer coisa séria. 

E perante este cenário e em jeito de resumo, segue-se um quadro com uma coluna com 

as principais competências, resultantes desta identificação das necessidades das 

organizações atualmente, e na coluna ao lado assinala-se se o sistema Biodanza tem 

recursos para ajudar a desenvolver essa competência. 
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Principais competências que as organizações 
precisam atualmente 

A Biodanza tem recursos para ajudar a 
desenvolver esta competência? 

Rapidez para passar à ação  
Estratégia  
Tomada de decisão  
Lidar com a mudança, com a incerteza  
Transformação  
Lidar com emoções  
Flexibilidade  
Adaptabilidade  
Comunicação  
Relações com os outros  
Iniciativa  
Criatividade  
Confiança  
Gestão do Stress  
Bem-Estar, Saúde e Equilíbrio  
Otimismo  
Trabalho em Equipa  
Automatização  
Produtividade  
Compromisso  
Motivação  
Autonomia  
Domínio  
Propósito  
Atenção Plena, Concentração e Foco  

Se ainda houvesse alguma dúvida, pela análise deste quadro, fica muito claro que o 

sistema Biodanza tem um potencial enorme para ser introduzido no meio organizacional 

e contribuir para o desenvolvimento dos colaboradores e das organizações. No capítulo 

III vai ser ainda mais aprofundado este contributo. 
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Falar de organizações, implica também falar sobre liderança, e sobre os desafios atuais 

para quem lidera equipas, fazendo sempre a ponte com a Biodanza. 

II.3 – Liderança Organizacional 

Os líderes são os maiores responsáveis por induzir as mudanças necessárias nas 

organizações para que estas sobrevivam e evoluam da metáfora da máquina para a 

metáfora do organismo vivo. Nos negócios, como na natureza, tudo está conectado, e 

tudo está em transformação diz Walter Braga, consultor empresarial. 

Rolando Toro, na sua teoria do princípio biocêntrico, cita Niels Bohs que diz que “a 

presença do todo, a ideia de conjunto, de ordem global, torna inteligível a ação dos 

componentes isolados”. Existe uma ordem evolutiva do Universo, uma espécie de 

“propósito inteligível”, que permite à inteligência humana descobrir relações sistémicas 

dentro da totalidade. Nesta perspetiva sistémica, segue-se um esquema utilizado em 

consultoria empresarial: 

 

Fig. 5 – Esquema utilizado em consultoria empresarial. 
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No esquema anterior estão representados os principais eixos do desenvolvimento 

organizacional, que devem ser acompanhados e potenciados pelos líderes atuais das 

organizações. 

Se analisarmos com atenção, conseguimos facilmente fazer uma ligação entre estes 

eixos e os conceitos inerentes à proposta de Biodanza. 

Eixos do Desenvolvimento Organizacional Biodanza 

Valores Humanos Humanidade 

Orientação Sistémica Totalidade 

Utilização de um Agente de Mudança Transformação, Renovação 

Solução de Problemas Fluidez 

Aprendizagem pela Experiência Vivência 

Construção de Equipas Integração 

Orientação de Contingência Confiança 

Feedback Feedback 

E qual deve ser o perfil do líder atual? 

Segundo Rafael Echeverría, com a predominância do trabalho não manual, a figura 

tradicional do chefe não funciona. Isto porque, em primeiro lugar, geralmente ninguém 

sabe melhor do que o próprio colaborador, altamente qualificado, o que deve fazer e 

como deve fazê-lo. Isto, por si só, modifica a profunda assimetria de poder que 

tradicionalmente existia entre o chefe e o colaborador e, consequentemente, 

transforma o tipo de relacionamento entre eles. 

O líder não está mais lá para ordenar ao colaborador o que fazer. Para que serve então? 

Fundamentalmente para duas coisas. Primeiro, para garantir que o que o colaborador 

faça seja consistente com o que a organização deseja. Segundo, e isto é importante, 

para garantir que o colaborador possa fazer seu trabalho nas melhores condições 

possíveis, a fim de obter o máximo desempenho. Por outras palavras, o líder está lá, 

entre outras razões, para facilitar o desempenho do colaborador, para servi-lo, é um 

facilitador de aprendizagem. 
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Desta nova perspetiva, Warren Bennis diz-nos que as organizações exigem agora "um 

novo tipo de líder". O líder da atualidade "terá que ser um líder de líderes", sendo o seu 

principal trabalho capacitar outros líderes, o que significa, primeiro, criar as condições 

que ampliam a capacidade de todos os colaboradores de tomar decisões e criar 

mudanças. Mas, mais do que isso, significa que o líder deve ajudar ativamente os seus 

seguidores a alcançar o seu potencial máximo de liderança. Assim, o líder deverá 

assumir o papel de Coach, isto é, alguém que assume a responsabilidade de aconselhar, 

apoiar, facilitar, para permitir que os membros da equipa desenvolvam o seu talento e 

cumpram os seus objetivos. 

Daniel Goleman diz que o líder atual tem como responsabilidade principal a gestão das 

emoções na sua equipa, referindo a inteligência emocional como a principal capacidade 

a desenvolver. 

Rolando Toro, fala-nos de inteligência afetiva, que está ligada à raiz da conceção de vida 

como centro da nova visão biocêntrica do mundo. A inteligência afetiva é a inteligência 

e a compreensão da realidade a partir de uma postura amorosa que impregna a vida do 

professor, do trabalhador, do político, dos pais, orientando a ação no mundo centrada 

na vida. 

Percebe-se assim que os líderes, para conseguirem dar resposta a esta nova abordagem 

de liderança, precisam eles próprios, antes de tudo, desenvolverem novas competências 

e abordagens na área do desenvolvimento humano. 

De acordo com Daniel Goleman (2014), os líderes que quiserem obter resultados 

precisarão dos três seguintes tipos de foco:  

a) Foco interno – permite-nos harmonizar com as nossas intuições, valores 

orientadores e melhores decisões; 

b) Foco nos outros – facilita as nossas ligações com as pessoas nas nossas vidas; 

c) Foco externo – permite-nos navegar ao largo no mundo. 
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Goleman diz mesmo que “um líder dessintonizado com o seu foco interno andará sem 

rumo; um líder cego ao mundo dos outros será ignorante; e aqueles que forem 

indiferentes aos sistemas mais alargados no interior dos quais operam serão limitados”. 

A Biodanza, com a sua metodologia própria, apresenta um programa que se propõe 

desenvolver a relação que cada um tem consigo mesmo, com os outros e com o mundo 

em geral. É na realidade uma abordagem prática, vivencial, e que permite sair do mundo 

conceptual dos livros e das investigações e aplicar-se na prática, com resultados 

comprovados. O programa da Biodanza inclui uma variedade enorme de exercícios para 

serem feitos a sós ou em grupos de diferentes tamanhos, possibilitando ao indivíduo 

receber diferentes níveis de feedback da sua postura e comportamento, enriquecendo 

assim o seu desenvolvimento, autoconhecimento e capacidade de liderança. O 

facilitador de Biodanza é, ele próprio, um líder, na medida em que acredita no potencial 

de cada um, isto é, acredita que os potenciais estão já dentro dos participantes e que se 

trata de criar os ecofatores para que os potenciais possam expressar-se de forma mais 

integrada. 

II. 4 – Identidade: Valores, Visão, Missão e Propósito Organizacional 

 

Identidade
Corporativa

Valores

Visão

Missão

Propósito
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A identidade corporativa de uma organização vai muito para além da aparência do 

negócio e está relacionada com as questões culturais e organizacionais importantes da 

organização. É um aspeto fundamental para organizações de todos os tamanhos e 

segmentos, pois é relevante na relação com os colaboradores e os clientes. Representa 

a visão que a organização tem do mundo, onde quer estar daqui a alguns anos, os seus 

valores, que descrevem a sua cultura, a sua missão, que descreve o seu negócio, e o seu 

propósito, que inspira e dá orientação prática.  

Rolando Toro (2007), diz que a “identidade só se manifesta através do outro”, “é através 

do outro que eu tenho notícias de mim”. Tal como Martin Buber afirmava “não existimos 

como criaturas isoladas, dado que somos essencialmente relacionais”.    

Assim, com base na teoria da Biodanza, é na relação com os outros, sejam eles clientes, 

fornecedores, concorrência, que a organização vai revelar a sua identidade. A forma 

como a organização se posiciona face a cada um dos interlocutores pode ser indicador 

de uma identidade mais ou menos consistente e intimamente ligada àquilo que a 

caracteriza a nível interno. A organização também terá “notícias” através da sua 

interação/resposta com o mundo/clientes.   

Tal como o organismo vivo está inserido num Todo maior, a organização também está 

integrada num contexto maior que ela própria. A forma como a organização se relaciona 

com o mundo em geral, também expressa a sua identidade e até a pode influenciar. Por 

exemplo, uma empresa que se preocupa com questões ambientais e de 

sustentabilidade, pode provavelmente assumir uma postura diferente de uma outra 

empresa que não tenha estes aspetos em conta. 

Também ao nível da identidade corporativa, podem surgir dissociações, por exemplo, 

organizações que possuem um determinado discurso, mas na prática, agem em sentido 

contrário, o que pode levar a terem perdas definitivas da confiança dos seus clientes e 

colaboradores. 

Relativamente aos valores, eles são o conjunto de princípios éticos de uma organização, 

que formam o seu código moral e de conduta. São a filosofia que rege o modo de agir 

da organização e devem ser respeitados enquanto a organização cumpre a sua missão 
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e atinge os objetivos da sua visão. Os valores devem ser refletidos nos comportamentos, 

nas atitudes e nas decisões de todos os departamentos da organização. São eles que 

devem nortear o relacionamento dos líderes com os colaboradores, as relações entre os 

colaboradores e ainda o seu comprometimento com os clientes e a sociedade como um 

todo. 

A proposta da Biodanza assenta essencialmente em valores humanos, assumir a nossa 

condição de “ser humano”, quer seja no trabalho, na família, nos amigos, na vida em 

geral. Trazer mais humanidade ao mundo. Toda a teoria do princípio biocêntrico de 

Rolando Toro, já descrita no Cap. II.2, remete para a importância desse resgate dos 

valores humanos na nossa sociedade atual e a importância da integração destes valores 

no contexto educacional, empresarial, social, etc. 

 

Para o criador da Biodanza, este sistema de desenvolvimento humano convida a que 

cada um possa fazer o seu caminho no sentido da integração e da expressão da sua 

identidade. Apresenta na sua teoria três perguntas cruciais que permitem estabelecer 

um rumo para cada um: 1) o que quero fazer? 2) onde quero viver? 3) com quem quero 

viver? 

 

Fazendo a ponte com as organizações, verificamos que estas três questões estão 

também profundamente ligadas com a identidade corporativa. “O que quero fazer?”, 

remete diretamente para a missão, isto é, para a descrição do negócio em si; “onde 

quero viver?”, remete para a visão, ou seja, onde a organização quer estar daqui a uns 

anos e, por fim, “com quem quero viver?”, remete para os valores que posicionam a 

organização. Tudo isto integrando também um propósito maior, o de que a vida se 

cumpra. 

 

  



47 
 
 

CAPÍTULO III – A BIODANZA COMO RESPOSTA ÀS NECESSIDADES ATUAIS 
DAS ORGANIZAÇÕES 

Até aqui concluímos que as organizações viajam da metáfora da máquina para a do 

organismo vivo. E se por um lado, começa-se a dar mais valor às relações entre as partes 

constituintes da organização, reconhece-se que o trabalho passou a exigir competências 

mais criativas e conceptuais, que exige uma maior flexibilidade, adaptação, iniciativa, 

que a motivação para melhores resultados é mais intrínseca, do que por recompensas 

ou punições, que os líderes deverão assumir um papel de Coach, por outro lado verifica-

se que as pessoas vivem atualmente em estados permanentes de stress, dissociadas das 

relações humanas, com défices de atenção e concentração nunca antes relatados na 

história humana.  

Como é que colaboradores nesta condição conseguem responder aos desafios atuais 

das organizações? 

Esta é talvez uma das grandes dificuldades das organizações, isto é, sabem o que é 

preciso ser feito, de acordo com as investigações e os autores mais reconhecidos, mas 

depois têm dificuldade em identificar metodologias abrangentes realmente eficazes e 

que traduzam na prática o que na teoria é abordado. 

Como vamos ver de seguida neste capítulo, é muito diferente “saber pela cabeça” 

(teoria) ou “saber pelo corpo” (experiência vivida). A mudança é muito maior a nível 

individual e é muito mais contagiante a nível coletivo quando acontece a partir do 

reconhecimento da experiência vivida, a nível individual e em grupo. 

Torna-se assim urgente apoiar as organizações com metodologias que permitam 

resgatar todo o potencial humano, trazer humanidade e vida às organizações, por forma 

a que cada colaborador possa expressar em plenitude todo o seu potencial e atingir os 

seus objetivos e resultados. A Biodanza é uma dessas metodologias possíveis! 

De seguida, descreve-se a metodologia da Biodanza, a sua abordagem e a sua aplicação 

ao meio organizacional, procurando também identificar algumas limitações que possam 

existir nesta aplicação do modelo às organizações. 
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III. 1 - Metodologia Vivencial 

A Biodanza utiliza uma metodologia vivencial, dando principal enfase à experiência 

vivida por cada um durante a sessão de Biodanza. É importante começar por perceber 

o que significa vivência para o autor deste sistema de desenvolvimento humano. 

Definição de Vivência 

A vivência é “uma experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo num 

lapso de tempo, aqui e agora, abarcando todas as funções emocionais, cenestésicas e 

orgânicas” (Rolando Toro, 1968). A vivência é a sensação intensa de estar vivo aqui e 

agora. É a intuição do instante de vida. 

“As vivências são uma porta, através da qual, penetramos no puro espaço do ser, onde 

o tempo deixa de existir e onde somos nós aqui e agora para sempre” Rolando Toro.  

O método de Biodanza foi construído todo ele de forma cuidada e precisa, envolvendo 

áreas diversas: científica, antropológica, psicológica, filosófica, de modo a provocar 

“vivências integradoras” nos participantes, capazes de levar a expressar mais e melhor 

a sua identidade, modificar o seu estilo de vida e restabelecer a ordem biológica. Através 

dos exercícios propostos são induzidas vivências integradoras de alegria, paz, ímpeto 

vital, entusiasmo, etc., que, por si só, têm um efeito harmonizador, sem ser necessário 

fazer uma elaboração ao nível da consciência. As vivências integradoras possuem um 

valor organizador em si mesmas, ativam e harmonizam as funções límbico-

hipotalâmicas, são elaboradas nos órgãos, nas glândulas endócrinas e nos 

neurotransmissores.  

Assim, esta metodologia vivencial, dá mais enfase à experiência vivida do que à 

informação verbal. Durante uma sessão de Biodanza, os participantes são convidados a 

não falarem para que o córtex diminua a sua ação e, desta forma, permitir que a 

transformação interna comece, sem a intervenção dos processos de repressão 

desenvolvidos pelo indivíduo ao longo da sua existência.  
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Rolando Toro diz que a consciência não modifica o comportamento, a vivência é a chave 

para a mudança. A vivência é anterior à consciência, as vivências organizam a existência, 

assim a Biodanza tem efeitos específicos de modificação existencial. As vivências 

constituem a expressão originária de nós mesmos, anterior a toda a elaboração 

simbólica ou racional. As vivências são o dado primário da identidade, dado que têm a 

prioridade em relação à consciência na expressão psicológica das potencialidades 

genéticas de cada um e no processo de integração da identidade. 

Segundo Rolando, as vivências encontram a sua origem na experiência originária, 

intrauterina, definida por Jung como “experiência oceânica”, cuja diferenciação tem 

origem nas protovivências. Estas são as experiências cenestésicas que o bebé tem nos 

primeiros seis meses de vida, caracterizadas pelas suas primeiras respostas aos 

estímulos internos e externos e que contribuem para a sua aprendizagem e 

desenvolvimento da capacidade de vínculo, de expressão, autoestima, segurança, 

capacidade de desfrutar, etc. 

Mas todos sabemos que a aprendizagem não termina na infância, muito pelo contrário, 

acompanha toda a vida do indivíduo. Todo o ser humano tem um movimento para o 

crescimento, determinado como tendência à auto-realização (Rogers), autopoiese 

(Maturana) e repetidamente referido por diversos autores (Steiner, Eric Berne, entre 

outros). Essa continuidade da expansão existencial também depende claro dos 

ecofatores, especialmente dos ecofatores humanos positivos, para que o indivíduo se 

possa expandir e desenvolver todo o seu potencial genético, que está em constante 

movimento, mas que normalmente parte do qual se mantém adormecido. 

Atualmente, no meio organizacional já é sabido que a forma como aprendemos vai 

muito para além da formação tradicional cognitiva. Começaram a surgir modelos de 

formação e desenvolvimento assentes na aprendizagem experimental, na sequência das 

experiências de Morgan McCall, Robert Eichinger e Michael Lombardo, que concluíram 

que o indivíduo aprende essencialmente através de experiências pessoais, isto é, pela 

aprendizagem vivencial. As nossas experiências sensoriais são muito importantes para 

irmos alargando a nossa zona de conforto e desenvolvendo as nossas competências. 
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Segundo James Hillman, o conhecimento não muda o comportamento, mas a vivência 

sim. 

A Biodanza, como metodologia vivencial, pode assim integrar-se num modelo formativo 

de aprendizagem experimental e contribuir para o desenvolvimento das competências 

dos colaboradores e das equipas. 

Pela vivência, isto é, a experiência no aqui e agora, cada colaborador pode aprender a 

desenvolver em si um estado pleno de presença, o que, por si só, ajuda a melhorar a 

capacidade de atenção e concentração, tão importantes hoje em dia nas organizações 

(ver cap. II.2).  

No seu dia a dia, os colaboradores estão muito habituados a utilizar a palavra e, 

provavelmente, muitos deles nunca experimentaram conscientemente comunicar com 

os colegas através de uma linguagem 100% não-verbal. É toda uma possibilidade nova 

que se cria, uma experiência nova, que pode à partida deixar os colaboradores um pouco 

desconfortáveis, estão a sair da sua zona de conforto. Mas sabemos que onde há 

desconforto, há campo de aprendizagem. A Biodanza é uma metodologia que devido às 

suas características, convida logo a desenvolver a capacidade de cada um estar 

disponível para realizar coisas novas e diferentes, ou seja, “sair da caixa”. 

Utilizando uma linguagem não-verbal e acedendo a estados vivenciais, anteriores à 

consciência, como foi explicado acima, a Biodanza vai possibilitar que alguns aspetos da 

consciência como os estereótipos, as crenças, os julgamentos, as “máscaras”, que tão 

frequentemente influenciam a forma de comunicação entre os colaboradores, se diluam 

e haja espaço para estes se conhecerem entre si a partir da sua essência humana e sã, 

que aproxima, sensibiliza, cria ligação e permite desenvolver a cooperação e o trabalho 

em equipa. Quantas vezes as crenças e ideias que formamos em relação a outros, caem 

por terra quando temos a possibilidade de conhecer essa mesma pessoa num contexto 

diferente, a partir de uma nova perspetiva? A Biodanza, através da vivência, oferece ao 

indivíduo a oportunidade para modificar, em relação a si mesmo e ao outro, crenças, 

estereótipos, julgamentos que em muitas situações bloqueiam a capacidade de 
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expressão dos seus potenciais e da sua identidade no mundo, dificultando a sua relação 

consigo, com os outros e com o mundo em geral. 

Os nossos potenciais genéticos estão sempre disponíveis para serem descobertos e 

desenvolvidos, cada um está sempre a tempo de desenvolver o seu potencial, basta para 

isso que os ecofatores, ou seja, o meio e as condições criadas pela metodologia, sejam 

favoráveis a esse desenvolvimento, que é uma ideia fulcral em toda esta metodologia 

vivencial. Através da Biodanza, desenvolve-se um conjunto de exercícios que 

intensificam os ecofatores humanos positivos, que permitem que todos os 

colaboradores possam receber a sua influência e levar esta aprendizagem para o seu 

trabalho e a sua vida diária. Potencia-se a compreensão que o indivíduo mais 

“humanizado”, desenvolve aptidões e sensibilidade para se relacionar melhor consigo 

mesmo, com o outro, com a equipa e com a organização, fazendo parte de um todo do 

qual se sente cada vez mais parte. 

Importa aqui falar que todo e qualquer processo de desenvolvimento de competências 

implica tempo, disponibilidade do próprio para que o processo aconteça, pouco a 

pouco. Todos os exercícios em Biodanza são convites que possibilitam o deflagrar de 

determinadas vivências, onde se respeita o ritmo e a condição de cada um.  

Vamos agora abordar a observação de algumas limitações.  

Sabemos que apesar das condições estarem criadas pela própria metodologia, num 

contexto organizacional poderão existir alguns fatores que condicionem as vivências e 

sejam limitadores da aplicação da metodologia. 

Por exemplo, o colaborador estar presente na sessão de Biodanza por convocatória da 

sua chefia ou recursos humanos e não por sua iniciativa própria. Como resultado pode 

acontecer que o colaborador contrariado se mantenha indisponível, cumprindo um 

papel e não permitindo a ação de ecofactores positivos, muitas vezes pode até tornar-

se um ecofactor negativo para o grupo em sala. 

Outro exemplo, na sessão estarem presentes colegas com os quais o colaborador tem 

uma relação hierárquica ou funcional, ou estarem presentes colegas com os quais tem 
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uma relação conflituosa, ou seja, o colaborador estando contrariado pode “fingir” uma 

harmonia onde sente rejeição, desconforto, ou pior ainda revolta. 

Tudo isto são fatores que podem influenciar a sessão e que deverão ser abordados e 

cuidados no momento do desenvolvimento do programa com quem solicita a 

intervenção com Biodanza na organização, aliás, tal como se faz habitualmente com 

qualquer programa que é criado à medida para a organização. A sensibilidade deste 

trabalho em conjunto (facilitador – organização) torna-se essencial para o bom 

resultado, de forma a serem atingidos os objetivos da proposta. 

Estando-se ciente de tudo aquilo que pode limitar esta metodologia, o facilitador 

compõe de forma hábil a intervenção num determinado grupo tendo em conta não só 

os propósitos e objetivos da ação, as características do grupo, etc., mas sobretudo o 

contorno das situações limitadoras do potencial que esta metodologia oferece. 

Rolando Toro classificou as vivências em cinco grandes conjuntos expressivos do 

potencial humano, que designou de linhas de vivência, que vão agora ser descritas. 

III. 2 – As linhas de vivência 

Segundo Rolando Toro, as potencialidades genéticas de cada pessoa, expressam-se 

através das suas estruturas orgânicas e das funções vitais, bem como, através da forma 

e constituição corporal. As expressões psicológicas das potencialidades genéticas são as 

vivências, as emoções e os sentimentos. 

Para Rolando Toro (2007), “todos os aspetos da vida humana, considerados 

tradicionalmente como parte da esfera psíquica, têm uma origem biológica, isto é, são 

criados no coração dos processos celulares, alcançam por diferenciação a qualidade de 

impulsos, pulsões e instintos e se transformam nos seres humanos em vivências, 

emoções e sentimentos.” 

Ao longo de muitos anos de investigação sobre as vivências em Biodanza com vários 

grupos de pessoas, Rolando Toro concluiu existir uma correspondência entre a 

expressão das potencialidades genéticas e as principais aspirações humanas. Assim, 
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agrupou os resultados por afinidades, tendo por base o método fenomenológico, e 

surgiram então cinco conjuntos onde se podiam agrupar as aspirações comuns a todos 

os participantes da investigação. 

A partir daqui, Rolando Toro, diferenciou as cinco formas de expressão do potencial 

genético humano, às quais chamou – linhas de vivência e incluiu-as no esquema do 

modelo teórico da Biodanza (ver cap. I.1), as cinco linhas de vivência são: vitalidade, 

sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência. De referir ainda que as linhas de 

vivência se relacionam entre si e potencializam-se reciprocamente. 

Descreve-se agora com mais detalhe cada uma dessas linhas de vivência, procurando 

sempre fazer a ligação ao meio organizacional. 

VITALIDADE 

A linha de vivência da Vitalidade engloba conceitos como o de saúde, ímpeto vital e 

alegria de viver, diz também respeito à capacidade de repouso, à harmonia orgânica e 

biológica, à forte motivação para viver. Pode-se dizer que a vitalidade tem como 

características mais importantes a capacidade de ação e a energia pronta para a ação. 

Sarpe (2017), afirma que “do ponto de vista existencial, ter uma boa vitalidade significa 

possuir motivações para viver, possuir energia disponível para a ação e ser sensível às 

nossas necessidades fundamentais ou exigências vitais de base (nutrição, repouso, 

espaço, prazer). Sentimentos de alegria interior, entusiasmo ou plenitude existencial 

são característicos de uma pessoa vital.” 

António Sarpe, diz ainda que a Biodanza, através da utilização de diversos 

recursos/exercícios (ex. ritmo, ímpeto, potência, resistência, fluidez, respiração 

dançante e respiração abdominal), induz efeitos de transmutação, de concentração e 

expansão da energia vital no ser humano. A Biodanza utiliza exercícios que convidam a 

transmutar: medo em coragem; sofrimento em plenitude; angústia em harmonia; 

violência em amor; fraqueza em força; desequilíbrio orgânico em autorregulação; 

degenerescência orgânica em regeneração celular; degenerescência biológica em 

renovação orgânica. 
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Numa abordagem organizacional, comparando a organização a um organismo vivo, a 

organização tem uma estrutura que também a define e merece ser cuidada para que 

esteja na sua melhor condição, isto é, para além de sobreviver, é desejável que consiga 

manter uma boa vitalidade, bons níveis de crescimento, motivação e boa capacidade de 

ação. 

 

A organização pode ser tida como um organismo vivo que, por sua vez, contem em si 

outros organismos vivos, sendo a condição vital de cada um importante para o estado 

geral de saúde dessa organização. É fundamental que cada um aprenda a cuidar da sua 

vitalidade. 

 

Em Biodanza, diz-se que uma boa vitalidade é medida pela capacidade de repouso. 

Saber descansar, um descanso de qualidade, saber autorregular-se, é essencial para 

manter bons níveis de vitalidade. É crucial aprender a respeitar e a cuidar do corpo, do 

sono, da alimentação, do exercício físico, isto é, do equilíbrio orgânico. Mas vitalidade é 

também ter energia para celebrar a Vida. Ter energia para concretizar o que desejamos, 

o que queremos e, não esquecer, ter energia para celebrar, como forma de regular o 

nosso esforço e criar momentos de alegria em grupo. 

 

Facilmente conseguimos identificar indicadores corporativos que podem ajudar a medir 

o nível de vitalidade da organização, por exemplo: nível de absentismo, número de 

acidentes de trabalho, indicadores associados ao inquérito de clima organizacional, 

resultado das avaliações de desempenho, resultados dos objetivos anuais e semestrais, 

indicadores de turnover, etc. 

 

Destaca-se aqui um exemplo concreto de uma empresa chilena do setor da construção 

civil – Su Ksa, que integrou a Biodanza como atividade regular em obra com as suas 

equipas operárias e atingiu resultados de melhoria muito significativos ao nível da 

comunicação entre equipas, motivação e, principalmente, verificou uma redução do 

número de acidentes de trabalho. De tal forma que em 2013, foi galardoada no seu país 

e recebeu um prémio pela gestão eficaz e inovadora na Prevenção de Riscos 

Profissionais. Esta empresa decidiu implementar a Biodanza junto dos seus 
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colaboradores para que estes pudessem vivenciar o cuidado e a segurança, bem como, 

tivessem oportunidade de se conhecer melhor e passar um momento de alegria e 

descontração entre todos. Miguel Garrido, capataz da obra, diz “esta empresa olha para 

o operário como uma pessoa e não como um número”. O CEO da empresa inicialmente 

mostrou-se um pouco resistente com a metodologia, principalmente ao imaginar 

homens, operários de obra, a “dançar” entre eles, dar as mãos, estarem todos em roda, 

mas reconhece que foi uma excelente decisão, com resultados muito eficazes ao nível 

da segurança e ainda se verificou que a comunicação e a satisfação das equipas 

melhoraram muito, é para continuar. A Biodanza a dar provas do seu poder e forte 

impacto no ambiente organizacional. 

 

Bruce Lipton (2015), diz-nos que para experimentar completamente a nossa vitalidade 

é preciso mais do que apenas libertar-mo-nos dos fatores stressantes da nossa vida. 

Num continuum crescimento-proteção, eliminar os fatores stressantes apenas nos 

coloca num ponto neutro. Para florescer por completo é preciso não só eliminar os 

fatores stressantes como também procurar ter uma vida alegre, emocionalmente 

satisfatória e realizada, que estimule os processos de crescimento. 

 

É sabido que atualmente dedicamos muito do nosso tempo diário ao trabalho, pelo que 

é muito importante aprender a integrar a alegria, a satisfação, a realização, o equilíbrio, 

a vitalidade nas funções que cada um desenvolve. A Biodanza possui um programa de 

exercícios concretos que facilita a aprendizagem de uma condição interior mais 

equilibrada, bem como, a regulação da vitalidade, essencial para a produtividade de 

cada um no seu dia-a-dia. 

SEXUALIDADE 

A linha de vivência da Sexualidade aborda a forma como cada um integra na sua vida o 

prazer, remete para a capacidade de cada um sentir prazer em todas as pequenas coisas 

da vida, do quotidiano, acima de tudo, sentir prazer em sentir-se vivo. 
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Rolando Toro (2007), afirma que o ato de viver é por si só prazeroso e que um dos 

pressupostos de aprendizagem em Biodanza é aprender a reforçar a própria 

sensibilidade para encontrar as várias formas que conduzem ao prazer de viver. 

 

“Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida”. 

Confúcio (600 a C.)  

 

“Quando o trabalho é um prazer, a vida é uma alegria. Quando o trabalho é um dever, 

a vida é uma escravidão” Maksim Gorki. 

 

“O trabalho deve ser uma fonte de satisfação” Daniel Pink. 

 

Rolando Toro afirma que uma pessoa que tem dificuldades económicas e que faz um 

trabalho que não lhe interessa, só o faz mesmo para conseguir ganhar dinheiro, a sua 

produtividade é naturalmente menor do que uma pessoa que está contente com o seu 

trabalho, que gosta do que faz, que tem motivação própria, neste caso a sua 

produtividade aumenta sem grande necessidade de estratégias económicas. É o espírito 

criador e realizador que determina a produtividade e não as estratégias verbais. 

 

Na verdade, a relação entre o trabalho e o prazer em realizar esse trabalho, tem sido, 

desde há muito tempo, motivo de escrita e investigação. A maioria dos colaboradores, 

consegue bem distinguir a diferença entre realizar um trabalho que lhe dá prazer e 

realizar um trabalho que é feito completamente em esforço e sem nenhum prazer. Claro 

que é sabido que independentemente da função que cada um desempenhe na 

organização, existirão sempre tarefas associadas que não são assim tão prazerosas, mas 

precisam de ser realizadas. Tal como na vida, há sempre situações que acontecem e não 

são desejadas. A questão coloca-se quando a maioria das atividades associadas à função 

não são realizadas com prazer, sinal que é necessário analisar melhor a adequação do 

perfil da pessoa à função. Para a organização como um todo, também é seguramente 

vantajoso ter nas suas equipas maioritariamente colaboradores que gostam do que 

fazem, sentem-se realizados, satisfeitos e que vão diariamente trabalhar para a 

organização com gosto e prazer. 
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O conceito de “estado de flow” é também um conceito muito utilizado nas organizações 

para descrever a situação ideal de realização do trabalho. Segundo Mihaly 

Csikszentmihalyi, o estado de flow corresponde ao estado mental de operação em que 

a pessoa está totalmente imersa no que está a fazer, caracterizado por um sentimento 

de total envolvimento e sucesso no processo da atividade. Pode-se dizer que o estado 

de flow contribui para uma sensação interna de prazer e satisfação. 

 

Porém, tal como já foi escrito anteriormente, vivemos atualmente de uma forma muito 

acelerada, com acesso a muita informação, com uma noção generalizada de que não há 

tempo para aprofundar e tudo acaba por ser gerido em simultâneo e superficialmente. 

Vivemos dias em que as pessoas, no geral, sentem mais dificuldade em conseguir sentir 

realmente prazer no seu quotidiano, muitos são aqueles que relatam uma sensação 

generalizada de stress e cansaço. A Biodanza integra na sua metodologia esta dimensão 

prazerosa da vida e proporciona um caminho de aprendizagem para que cada um 

recupere a sua capacidade de sentir prazer no seu dia-a-dia, incluindo o trabalho, e 

perceber como isso influencia a sua qualidade de vida, bem como, o impacto que isso 

provoca em seu redor. Colaboradores que trabalham com prazer são colaboradores 

mais satisfeitos, contribuem para uma organização mais saudável e viva.  

CRIATIVIDADE 

A linha de vivência da Criatividade está vinculada ao instinto exploratório e aos impulsos 

de inovação presentes nos organismos vivos (Rolando Toro, 2007). A criatividade é a 

expressão do potencial genético criador de cada um e engloba conceitos como o de 

inovação, construção e imaginação. Rolando Toro diz mesmo que a grandeza do ser 

humano se encontra na sua vida e que o criador não deve estar dissociado da sua obra, 

pelo que o convite da Biodanza é mesmo que cada um seja criador da sua vida e faça da 

sua própria vida uma verdadeira obra de arte. Segundo Rolando Toro, todas as pessoas 

têm muitos mais potenciais, capacidades, do que imaginam, o seu código genético está 

repleto de sementes com capacidade germinativa. 
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Sarpe (2017), refere que “o caos é a fonte da criatividade, que permite também ao ser 

humano fazer-se e refazer-se a si mesmo continuamente, como um poema inacabado. 

(...) Na linha da criatividade, a rutura com o convencional é deflagrada a partir da 

aceitação do erro e, até mesmo, da sua exaltação como modalidade criativa. Ser 

criativo/autor é ficar exposto, o que requer coragem. É dar-se permissão para brincar, 

para experimentar, para errar, sem fazer qualquer moralização.” Tal como dizia Albert 

Einstein, “quem nunca errou, nunca experimentou nada de novo”. 

Para se aceder ao poder criativo é preciso ousar, arriscar, sair do padrão, sair da norma, 

sair do formato habitual, do registo em piloto automático. A Biodanza propõe um 

conjunto de exercícios que favorecem a desconstrução de padrões, convida a diferentes 

movimentos do corpo, a jogos lúdicos de não-forma, para então depois permitir que 

cada indivíduo possa aceder mais livremente ao seu potencial criativo. É muito comum 

ouvir dizer que “eu não tenho jeito nenhum para cantar, ou para desenhar, ou para 

pintar, ou para escrever, ou para ter ideias, etc.”, quando na maior parte das vezes são 

crenças limitadoras que alimentam esses pensamentos. Em geral, o que acontece é que 

cada um nunca se permitiu descobrir o seu potencial criativo e vive fechado na mesma 

forma circular de pensar e agir, não alimenta o seu potencial criativo. 

Quantas vezes esta mesma forma de pensar bloqueia e limita as nossas ações no 

trabalho? 

Muito se escreve atualmente sobre a criatividade organizacional, esta é considerada 

mesmo a competência essencial de sobrevivência do séc. XXI. 

Segundo Daniel Pink (2017), o perfil de competências para o sucesso profissional do 

futuro está associado com o facto do trabalho manual e de rotina poder ser feito a 

custos muito baixos, por isso agora os colaboradores precisam de ser capazes de fazer 

um trabalho que seja difícil de automatizar. Têm de desenvolver características 

fundamentalmente humanas como a empatia, a criatividade, a capacidade de 

inventar e de contar histórias. Têm que ser mais consistentes com a natureza humana. 

Atrevo-me a escrever que Daniel Pink ia gostar de saber que existe uma metodologia 

que tem esta capacidade prática de facilitar o desenvolvimento de competências mais 
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consistentes com a natureza humana, como é o caso da criatividade, contribuindo para 

o resgate da humanidade nas organizações. 

AFETIVIDADE 

Rolando Toro defende que a afetividade é o potencial inato que garante a conservação 

da vida. A vida torna-se sagrada porque a amamos. Vivemos um vazio existencial que 

tentamos preencher com a busca incessante de juventude, beleza, conforto e consumo, 

distanciando-nos muito do essencial, que é a vivência do amor, da união, da empatia e 

da solidariedade.  

 

Para o criador da Biodanza, a génese biológica da afetividade está relacionada com o 

instinto de solidariedade inerente à própria espécie humana, isto é, os impulsos 

gregários, as tendências altruístas e os rituais de vinculação e socialização. 

 

É através da afetividade que o ser humano consegue identificar-se com o outro, 

conseguindo compreendê-lo, amá-lo, protegê-lo ou, pelo contrário, rejeitá-lo ou agredi-

lo. De uma forma simples, a afetividade é tudo aquilo que nos afeta e importa 

compreender como cada um se posiciona e se relaciona consigo, com ou outros e com 

o mundo em geral. 

Segundo Ortega e Gasset (1982), a afetividade abarca qualquer das paixões do ânimo, 

em especial o amor, o carinho e o ódio. Pode ter a dimensão do “amor diferenciado”, 

dirigido a uma só pessoa, e a do “amor indiferenciado”, dirigido à humanidade. Para 

Rolando Toro, “o amor é uma potência organizadora que está dentro do ser humano e 

que transcende o individual, isto é, o amor tem um sentido global, irradiante, poderoso 

e integrador extraordinário”.  

De tal forma, que Rolando Toro cria o próprio conceito de inteligência afetiva, 

descrevendo que a inteligência afetiva é por a inteligência ao serviço do amor, ao serviço 

da felicidade, ao serviço da alegria de viver. Para Rolando, a inteligência emocional não 

existe, justificando que quando uma pessoa está emocionada não tem capacidade para 

decidir e tomar decisões inteligentes. “Que decisões vais tu tomar quando sentes raiva, 
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medo ou qualquer outra emoção?” (pergunta Rolando). As decisões só podem ser 

tomadas quando há afeto pela vida e são decisões colocadas ao serviço da vida. 

Rolando vai ainda mais longe e diz que a consciência ética nasce da afetividade. É a 

afetividade que permite a transmutação de valores na sociedade e refere que “o maior 

ato político é o abraço”. 

Fazendo a ponte com o meio organizacional, e ao analisarmos a organização do ponto 

de vista de um organismo vivo, importa também ter em consideração tudo aquilo que 

afeta a organização, isto é, a sua relação a nível interno, tal como a forma como se 

posiciona com os clientes, fornecedores, concorrência, mercados, em suma com os 

outros, isto é, a forma como a organização se relaciona com o mundo em geral. 

Falar em afetividade nas organizações é falar de competências associadas à empatia, 

confiança, responsabilidade, cooperação, trabalho em equipa, cuidado, sentido de 

pertença, estar vinculado e comprometido com a organização. É também analisar se a 

organização sabe proteger-se, sabe limitar o que a prejudica e sabe estar disponível para 

receber o que a ajuda a sobreviver e a crescer. Assim como é também compreender 

como a organização reage nos momentos menos bons, quando não ganha os projetos, 

quando os clientes escolhem outras opções, isto é, saber como reage à rejeição. 

Para que isso aconteça, é fundamental que as equipas aprendam a olhar-se sem 

julgamentos ou discriminações, mantendo-se presentes no aqui e agora e focadas no 

que realmente importa para a realização do trabalho e criação de um ambiente interno 

saudável. É importante que aprendam, também, a integrar os gestos de vinculação que 

nos unem enquanto humanidade (como por exemplo: agradecer, cumprimentar, pedir, 

receber, explicar, reconhecer, convocar) e acima de tudo aprendam a qualificar o 

desempenho de cada um e não apenas a apontar o erro.  

Através do sistema Biodanza é mesmo possível aprender a desenvolver, de forma 

afetiva, estas competências na organização com consequências positivas, quer nos 

colaboradores, quer nas equipas. 

 



61 
 
 

TRANSCENDÊNCIA 

Em Biodanza, o conceito de transcendência refere-se a superar a força do Ego e ir mais 

além do auto-centramento, o que possibilita a cada um identificar-se com a unidade da 

natureza e com a essência das pessoas. Transcender é basicamente superar um limite, 

conseguir ir mais além. 

Segundo Rolando Toro, a procura de harmonização com a natureza na sua totalidade é 

uma função orgânica, que resulta na experiência suprema de identificação com o 

universo. O impulso místico é visceral e tal experiência provoca profundas modificações 

na homeostase, tanto a nível orgânico, como a nível visceral. 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. Saber, sentir, que não 

existimos isolados, que fazemos parte de um todo maior. 

Através da linha de vivência da transcendência, cada indivíduo tem a possibilidade de 

alcançar um estado de consciência superior no qual cada um pode libertar-se dos seus 

hábitos mentais e emocionais que o aprisionam, oprimem, estandardizam numa tensão 

própria da civilização atual, uma tensão connosco mesmos e com o outro. 

Em Biodanza, as pessoas ao se relacionarem através do movimento dançante, 

restabelecem um sentido cósmico que as integra numa unidade maior. Os magnetismos 

da dança, geram campos criativos, afetivos e biológicos que constituem em si mesmos, 

a grande cerimónia da vida, transcendente por si só, Rolando Toro (2014). 

Em que medida é possível integrar este conceito de transcendência nas organizações? 

Efetivamente, nas organizações estamos a falar de transcendência sempre que se 

aborda conceitos como a visão sistémica, construir juntos, trabalho em equipa, em que 

o todo é mais do que a soma de todas as partes, tal como, quando se faz referência a 

que todos juntos formamos, somos uma só organização.  
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As organizações sabem bem que as equipas e os colaboradores não existem isolados, 

tal como sabem que é necessário estar preparado para ultrapassar obstáculos e ir mais 

além do que parece ser o limite possível. Existe, nas organizações, a necessidade de 

transcender, de ultrapassar crenças e julgamentos limitadores que bloqueiam tanto os 

colaboradores, como as equipas, impedindo-os de aceder ao seu máximo potencial. 

III. 3 – O Grupo 

“Nenhum de nós é tão esperto como todos nós”  
Provérbio japonês 

 
“Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado” 

Provérbio africano 

 

A eficácia da implementação deste sistema de Biodanza depende de diferentes 

“instrumentos” utilizados nesta metodologia. Rolando Toro chamou a esses 

instrumentos os 7 poderes de transformação da Biodanza. Um dos grandes poderes de 

transformação da Biodanza é o poder do grupo, que vai ser agora descrito, fazendo-se 

a ligação ao contexto organizacional. 

Sarpe (2017) escreve no seu livro “... segundo Toro (2000): o grupo é um bio-gerador, 

um centro gerador de vida. A concentração de energia convergente dentro de um grupo 

produz um potencial maior do que a soma das suas partes. Esta energia biológica 

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

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

físicas de grande intensidade. Produz-se uma perceção mais essencial das outras 

pessoas, um modo de identificação novo”. 

O ser humano é, por natureza, um ser gregário, que vive em sociedade. A socialização 

do Homem permite o desenvolvimento dos seus potenciais genéticos, bem como, 

potencia o seu autoconhecimento e a sua revelação ao mundo que o rodeia. 

Rolando Toro afirma que precisamos do outro para conseguir expressar a nossa 

identidade: “o outro dá-me notícias de mim”, isto é, é na relação com o outro que eu 
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me conheço, que eu revelo quem eu sou. A relação com o outro é simultânea à 

descoberta da própria identidade. 

Durante muito tempo, as teorias associadas à psicoterapia concentraram o seu interesse 

no indivíduo como um ser isolado. Atualmente, sabe-se que não existe a possibilidade 

de uma evolução solitária. Autores como Martin Buber, Pichón Riviere, James Hilmann 

e Kenneth J. Gergen começaram a reconhecer o Homem como ser relacional. De facto, 

a presença do outro modifica o funcionamento de cada um em todos os seus níveis 

orgânicos e existenciais (Rolando Toro). 

Desta forma, o grupo é essencial no processo de mudança porque induz novas formas 

de comunicação e vínculo afetivo. Segundo Rolando Toro (2000), o grupo é uma matriz 

de renascimento no qual cada participante encontra continente afetivo e permissão 

para a mudança.  

Em Biodanza, o grupo reforça a parte sã de cada pessoa, reforça os aspetos saudáveis 

do indivíduo e desenvolve as potencialidades de cada um, através das cinco linhas de 

vivência. 

Daniel Goleman (1998), diz que os seres humanos são jogadores de equipa por 

excelência e que aprendemos a maior parte daquilo que sabemos uns com os outros. 

Aliás, atendendo ao volume de informação e conhecimento que existe hoje em dia, é 

cada vez mais vital recorrer a uma rede ou equipa de pessoas na busca de informação e 

de conhecimento mais especializado, pelo que dependemos hoje, mais do que nunca, 

da mente do grupo. 

Já Darwin defendia, na sua teoria da evolução, que os grupos humanos, cujos membros 

estavam preparados para trabalhar em conjunto para o bem comum, sobrevivem 

melhor e deixavam mais descendentes, que aqueles cujos membros eram egoístas ou 

que não faziam parte de nenhum grupo. 

Atualmente muita investigação tem sido feita para estudar, em contexto organizacional, 

o comportamento dos grupos. Williams e Sternberg, da Universidade de Yale, chegaram 

à conclusão de que os grupos dão melhores resultados quando promovem um estado 
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de harmonia interna, contribuindo para isso a compatibilidade entre os membros do 

grupo e o seu relacionamento pessoal entre si. São este tipo de grupos que 

potencializam ao máximo o talento dos seus membros. 

Segundo Goleman (1998), várias competências associadas a um desempenho excecional 

radicam nos talentos humanos fundamentais da coordenação social: 

Competências Sociais Descrição Quem possui esta 

competência 

Criar laços Alimentar relações estratégicas cultiva e mantem 
extensas redes 
informais; 

procura relações 
mutuamente benéficas; 

cria laços e mantem os 
outros mobilizados; 

faz e mantem amizade 
pessoal com os seus 
associados no trabalho. 

Colaboração e cooperação Trabalhar com os outros para 
objetivos comuns. 

equilibra a sua 
concentração na tarefa 
com a devida atenção 
às relações; 

colabora partilhando 
planos, informação e 
recursos; 

promove um clima 
amigável e de 
cooperação; 

identifica e alimenta 
oportunidades de 
colaboração. 

Capacidades de grupo Criar sinergias de grupo na 
prossecução de objetivos 
comuns 

modela qualidades de 
equipa como o respeito, 
a entreajuda e a 
cooperação; 

leva todos os membros 
a uma participação 
ativa e entusiasta; 
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cria identidade de 
equipa, espírito de 
corpo e vontade de 
vencer; 

protege o grupo e a sua 
reputação, partilha os 
louros. 

Goleman defende que a própria equipa pode tornar-se um laboratório de aprendizagem 

das competências de que os colaboradores necessitam para ter um melhor desempenho 

como elementos de uma equipa. 

Acredito que essa aprendizagem pode ser feita através da Biodanza que cria um 

“laboratório vivencial” para que cada um possa desenvolver as suas competências em 

interação grupal. 

Contudo, é importante ter presente que os grupos que se formarão em contexto 

organizacional assumem algumas diferenças, quando comparados com os grupos 

regulares de integração ou de aprofundamento de Biodanza. Destaca-se, por exemplo, 

como já foi referido anteriormente, a possível existência de relações hierárquicas ou 

funcionais entre os participantes, a presença de cada um ser por convocatória e não por 

escolha livre, existir já uma história de experiências e convivência laboral comum, ou 

seja, não são pessoas totalmente desconhecidas entre si, o que pode incluir a existência 

de tensões ou conflitos, trazem, portanto, uma história nos seus vínculos. Claro que 

todos estes aspetos merecem atenção e ser abordados durante a definição do programa 

de Biodanza, por forma a minimizar qualquer impacto que possam vir a ter. É essencial 

o facilitador saber adaptar-se ao grupo e ao que vai surgindo no grupo, tal como 

acontece em qualquer outro grupo regular de Biodanza, mas neste caso com 

características específicas de quem trabalha junto, dias, meses ou anos a fio. 

Outro aspeto crucial que deverá ser cuidado com muita atenção nos grupos 

organizacionais, prende-se com a questão do toque, do contato corporal entre os 

colaboradores. Se a progressividade é fundamental nos grupos regulares de integração, 

nos grupos organizacionais ainda o é mais, pelo que é muito importante apresentar a 
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devida contextualização dos exercícios e dos movimentos propostos, utilizando sempre 

uma linguagem adaptada ao meio organizacional. 

III. 4 – A Linguagem 

De acordo com Sarpe (2017), as consignas dadas em Biodanza, isto é, a explicação dos 

exercícios, estão inseridas num campo fenomenológico e devem adequar-se ao 

contexto do grupo, tendo em conta o seu nível cultural, social, faixa etária e os critérios 

de progressividade (iniciante, intermédio e de aprofundamento). O facilitador deverá 

desenvolver um campo bio-semântico e constituir uma linguagem biocêntrica para as 

consignas, uma linguagem pela positiva e afetiva e por vezes poética que inspire e sirva 

de modelo aos participantes. 

A Biodanza é um sistema de desenvolvimento humano bastante poderoso e eficaz e com 

uma grande amplitude de atuação. Agora, sem dúvida, que a linguagem que funciona 

num grupo regular de Biodanza, semana a semana, o “biodanzês”, pode dificultar a 

compreensão, e mesmo a aceitação do que se pretende num exercício quando 

apresentado num meio empresarial. Pode inclusive dificultar a entrada deste sistema 

em determinados ambientes pelo que o conselho é sempre adequar a linguagem a algo 

que seja mais familiar com as organizações. 

Assim, propõe-se que possa ser feita uma correspondência de determinados termos, 

utilizados habitualmente na Biodanza, para que sejam entendidos pelas organizações e 

estas consigam reconhecer, que a Biodanza pode ser uma metodologia utilizada 

internamente para desenvolver o talento e o potencial dos colaboradores e equipas, 

bem como, trazer uma perspetiva mais humana à evolução e ao desenvolvimento do 

próprio negócio. 

Por exemplo, falar em afetos, em amor, em carícias nas empresas, pode mesmo ser visto 

como totalmente desajustado. Atualmente, as organizações cumprem nova legislação 

do Código de Trabalho, associada a novas normas do assédio no trabalho, pelo que é 

necessário um cuidado ainda maior na forma como são integrados os conceitos 

associados, por exemplo, à sexualidade e à afetividade. 



67 
 
 

Outro aspeto importante, e que de certa forma também está associado à linguagem, 

prende-se com determinadas expressões utilizadas na Biodanza que remetem para uma 

liberdade de ação do próprio indivíduo, dando espaço e aceitando que cada um possa 

escolher um outro caminho. Todavia, sabemos que na maior parte das vezes as 

organizações regem-se por metas concretas e necessidades de que determinados 

objetivos sejam atingidos num curto espaço de tempo, não se coadunando, portanto, 

com expressões como “convites” a serem propostos aos colaboradores ou “ao ritmo de 

cada um”, é necessário um maior grau de assertividade. 

Uma sugestão possível para ultrapassar estas limitações na linguagem da Biodanza para 

o contexto organizacional, é recorrer aos princípios da linguagem do Coaching 

Ontológico, já reconhecidos e utilizados atualmente por muitas organizações. 

Rafael Echeverria, no seu livro sobre a Ontologia da Linguagem, faz referência à 

importância da linguagem que determina a forma de ser do ser humano, esta assume a 

possibilidade que o ser humano tem de se transformar, somos seres em permanente 

transformação e a linguagem que usamos também contribui para essa mudança. 

De seguida, apresenta-se os principais critérios a ter em conta na construção de uma 

sessão de Biodanza para uma organização. 
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CAPÍTULO IV – PROPOSTA DE SESSÕES DE BIODANZA EM CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL 

IV. 1 – Aspetos a ter em conta na construção de uma sessão de Biodanza para as 

organizações 

Antes de tudo é preciso ter presente que o foco principal da Biodanza, pelo menos aqui 

em Portugal até agora, não tem sido uma participação regular nas empresas. A 

abordagem às organizações que tem sido feito por alguns facilitadores é muito pontual, 

pelo que o material que existe de divulgação desta metodologia não está direcionado 

para este meio. Por exemplo, uma empresa que faça uma pesquisa na internet sobre 

Biodanza vai encontrar muitos vídeos e imagens, mas que provavelmente não vão 

contribuir para um reforço positivo da aplicação deste sistema a ambientes 

organizacionais. Assim, é preciso contar com alguma resistência e desconhecimento por 

parte das organizações, o que leva à necessidade de desenvolver conteúdo adaptado 

que dê suporte à aplicação da Biodanza às organizações. 

Um dos principais aspetos a ter em conta na construção de uma sessão de Biodanza 

para as organizações prende-se com o facto que a sessão é adjudicada pela empresa.  

E o que é que isto significa? 

Significa que é a organização que identifica o tema a ser abordado na sessão, isto é, não 

é o facilitador que cria a sessão com base no habitual programa da radicalização da 

progressividade em Biodanza. E isto representa toda uma nova possibilidade de criação, 

mantendo-se, claro está, a base referencial teórica do modelo de Biodanza. 

Portanto, pode dizer-se que o facilitador irá criar um programa que se desenvolve à 

medida das necessidades da organização, pelo que é fundamental conhecer-se a 

organização, as equipas, o negócio e os objetivos de desenvolvimento internos, isto é, 

ter uma noção generalizada da realidade dessa organização. 

Existem diferentes formas de se poder colaborar com as organizações, utilizando a 

metodologia da Biodanza. Uma possibilidade é a intervenção com Biodanza ser 

orientada para um grupo específico, com o foco de se desenvolver um tema específico, 
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por exemplo, melhoria das relações interpessoais. Outra opção poderá ser desenvolver 

uma equipa, potenciando um melhor rendimento desta. Pode ainda ser uma 

intervenção mais ampla que inclui toda a organização. 

Outro aspeto importante remete para a questão da necessidade de se adaptar a 

linguagem que é habitualmente utilizada em Biodanza, para uma linguagem mais 

organizacional, tal como já foi referido no ponto III.4. 

A escolha das músicas, tal como, a escolha dos exercícios, são também aspetos a cuidar 

na construção da sessão. Evitar músicas lentas, sensuais, bem como, músicas com letras 

com conteúdo político ou religioso. A sugestão é utilizar músicas simples, de ritmo 

alegre e com letras que estejam associadas, sempre que possível, ao motivo e tema da 

sessão. 

Por tudo o que já se apresentou até aqui, é evidente que a questão da progressividade 

ainda assume um cuidado maior quando falamos de organizações. Este é também um 

aspeto essencial que deve ser tido em conta quando se cria a sessão de Biodanza. 

Depois outro aspeto a ter em conta, remete para as questões logísticas, que é essencial 

que sejam asseguradas para que a sessão flua da melhor forma possível: identificação 

da sala, o tipo de chão, a dimensão, a intensidade da luz, o som, o impacto que a música 

possa ter nas salas contiguas, a ausência de telemóveis, etc. 

Por fim, referir ainda que é crucial fazer um bom enquadramento no início da sessão 

para que os participantes percebam que não existe uma coreografia associada, que não 

vão ser avaliados, que são exercícios onde vão fazer algumas dinâmicas a sós ou em 

grupo. Falar e enquadrar também sobre a questão de estar descalço e sobre a questão 

de não se falar durante a sessão. Pode acontecer, que em algumas situações, possa ser 

até mais adequado os participantes manterem-se calçados, com sapatos leves tipo ténis 

ou sapatilhas. 
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CONCLUSÃO 

“Insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes” 
 Einstein  

Ao longo desta monografia vimos que a mudança de paradigma das organizações, 

conduz a uma necessidade de estas integrarem um caminho cada vez mais humano. O 

momento atual exige, mais do que nunca, que as organizações contratem e valorizem a 

mente e o corpo das pessoas. É fundamental deflagrar a humanidade que constitui cada 

organização e potenciar a humanidade em cada membro dessa organização.  

Analisou-se que o sistema de Biodanza tem um enorme potencial para ser eficazmente 

integrado nas organizações como metodologia de desenvolvimento humano, 

contribuindo para a melhoria das competências sociais e comportamentais internas. 

Viu-se que é necessária uma certa adaptação do sistema Biodanza, sem que isso ponha 

em causa o modelo teórico que dá suporte a esta metodologia, de modo a ultrapassar 

certas dificuldades ou resistências que possam surgir por parte das organizações. 

Concluir ainda, sem dúvida, que o facilitador continua o seu caminho de 

desenvolvimento e aprendizagem enquanto facilita. Para mim, tem sido uma 

experiência muito rica e preciosa, não só a escolha de ser facilitadora, mas também todo 

o processo de escrita desta monografia. É preciso tempo, com certeza, e tudo acaba por 

acontecer no momento certo. 

Por fim, partilhar ainda que a elaboração desta monografia despertou em mim a 

vontade e o interesse de desenvolver um programa progressivo específico de Biodanza, 

orientado por competências organizacionais que possa até, quem sabe, servir de 

formação específica a outros facilitadores que desejem desenvolver o seu trabalho em 

organizações. Bora lá! 
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