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EL PROFESOR DE BIODANZA 

 

“La formación del Profesor de Biodanza consiste esencialmente en descubrir 
una misión, Transmitir el estado de gracia, mostrar nuevos caminos para eier-

cer el amor y despertar Ia conciencia iluminada. 
 

Frecuentemente las personas Ilevan una identidad equivocada. Reducen su 
existencia a Ias exigencias de un ambiente empobrecido cuando no toxico. 

 
Si los Hombres se sienten insignificantes, sus acciones son insignificantes. 

 
La autoimagen de inferioridad crea monstruos, Muchas personas no saben que 

Ilevan dentro una divinidad. 
 

La naturaleza esencial de Io humano es Ia eterna celebración de Ia vida. Esta 
condición le revela una visión iluminada sobre si mismo y sobre el mundo. 

 
La iluminación interior no es un privilegio personal. Estar iluminado para si 

mismo no basta. Nuestra luz es para iluminar a los que permanecen en Ia os-
curidad, para poderlos ver en su esencia y transmitirles Ia luz. 

 
Vivir, es una oportunidad muy especial, Ia oportunidad de percibir "Io humano 

eterno" y sentir en el cuerpo el placer de Ia sacralidad de Ia vida. 
 

Hay en nosotros algo más grande y maravilloso de Io que pensamos o hace-
mos. 

 
Si no conectamos con ese fondo eterno sintiendo que somos pobres mortales 

Ilenos de dificultades nuestra vida se torna insignificante. 
 

Adquirir esa conexión con el esplendor de Ia vida es esencial. En realidad Ia 
iluminación, de Ia que se habla frecuentemente como un fenômeno excepcional 

lleno de connotaciones místicas misteriosas y ocasionales, es una condición 
natural de todos los seres humanos. Se trata de un cambio de visión de noso-
tros mismos y del significado de Ia vida. Es un nuevo modo de vincularse a los 

otros y enfrentar Ias dificultades como parte de nuestro trabajo alquímico, acep-
tando Ia abundância y Ia belleza que genera el amor. 

 
Somos mucho más que Io que generalmente pensamos. Somos criaturas cós-

micas capaces de amar y crear belleza. 
 

Si no asumimos grandeza nos transformamos en asesinos, y nuestra vida se 
torna insignificante”. 

 

(Rolando Toro, Santiago de Chile, 14/02/201) 
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Abstract 

Rolando Toro, in its workbook of Methodology V - The group of Biodanza 

(Toro, 2012), considers the Active Listening, proposed by Carl Rogers, as the 

attitude to be adopted by the Biodanza's Facilitator in particular at the time of 

sharing (verbal intimacy) and following of students (individual interview). The 

tittle of Facilitator itself (not a teacher) was inspired by the same author. Sup-

ported by his conviction, we intend in this study to present the approach cen-

tered in the Person and Enabling Attitudes, as a contribution for the Biodanza's 

Facilitator. 

 

 

 

Resumo 

 Rolando Toro, na sua Sebenta de Metodologia V - O grupo de Biodanza (Toro, 

2012), considera a Escuta Ativa, proposta por Carl Rogers, como a atitude a 

adotar pelo Facilitador de Biodanza, em particular no momento da partilha (inti-

midade verbal) e no acompanhamento dos alunos (entrevista individual). O pró-

prio título de Facilitador (e não professor) foi-lhe inspirado pelo mesmo autor. 

Apoiada nesta sua convicção, pretendo com este trabalho, apresentar a Abor-

dagem Centrada na Pessoa e as Condições Básicas, como um contributo para 

o papel do Facilitador de Biodanza. 
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Introdução 

Esta monografia insere-se no âmbito do Curso de Facilitadores de Biodanza, 

Sistema Rolando Toro, lecionado pela escola de Biodanza de Portugal, e confere 

a Titulação de Facilitador de Biodanza.  

O tema que me proponho tratar é uma elaboração sobre o papel da Escuta Ativa 

e a sua importância na gestão dos momentos de partilha (início da sessão de 

Biodanza) e o acompanhamento dos alunos (entrevistas).  

A formação que possuo nessa área, motivaram-me a escolher este tema, ciente 

de que seria útil e pertinente a realização de uma monografia que abordasse este 

assunto. 

Este trabalho é composto por quatro capítulos:  

Capítulo I – Um breve resumo e enquadramento dos principais conceitos e teoria 

da Biodanza. 

Capítulo II – O papel do Facilitador de Biodanza. Enquadramento de uma sessão 

de Biodanza e o papel do Facilitador com enfoque na gestão da partilha, do 

grupo e do acompanhamento dos alunos. 

Capítulo III – A Abordagem Centrada na Pessoa. Os conceitos da Abordagem 

Centrada na Pessoa, filosofia subjacente e atitudes consequentes. 

Capítulo IV- Neste quarto capítulo partilho um pouco da minha experiência pes-

soal e os contributos da Abordagem Centrada na Pessoa, na forma como facilito 

o tempo de partilha e acompanho os alunos.  

Por último, termino com algumas notas sobre os contributos da Abordagem Cen-

trada na prática do Facilitador de Biodanza. 

Para avançar com este estudo, é necessário clarificar o conceito de “Escuta 

Ativa”. A Escuta Ativa não é uma técnica, mas antes, um conjunto de atitudes 

que expressam uma forma de SER, uma conceção sobre a vida, a pessoa e as 

relações interpessoais. De facto, é, essencialmente, como afirma Fonseca, uma 
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expressão e consequência “de Valores que assumem radicalmente a perspetiva 

da inocência da vida e do vivido” (Fonseca, 1998). 

O termo “Escuta Ativa”, utilizado por Toro, foi utilizado em diversos contextos, 

em particular, no mundo empresarial. Esta expressão surgiu essencialmente, 

como reação à ideia errónea de que a atitude do Facilitador Rogeriano era pas-

siva. A sua aplicação no âmbito empresarial foi frequentemente desvirtuada, por-

que descontextualizada e sem referência às suas raízes e visão de pessoa que 

lhe está subjacente. Em alguns casos, transformou-se numa técnica, utilizada 

para atingir determinados objetivos, podendo ser até de forma perversa um ins-

trumento de manipulação.  

Deste modo, para evitar ambiguidades, optei por utilizar a expressão de Rogers 

“Condições Básicas”, exceção feita, como é óbvio, às citações de Rolando Toro. 

Com a terminologia – “Condições Básicas”- distancio-me da conceção errada 

que foi sendo associada à expressão “Escuta Ativa”. 

É o próprio Rolando Toro (2012), na sua Sebenta de Metodologia V - O grupo de 

Biodanza, que considera a Escuta Ativa, proposta por Carl Rogers, como a ati-

tude a adotar pelo Facilitador de Biodanza. O próprio termo “Facilitador” (e não 

professor) empregue por Rolando, foi-lhe inspirado pelo mesmo autor e pode 

dar-nos algumas intuições sobre a postura e atitudes daquele que facilita.  

Em primeiro lugar, pretende-se que não dificulte, mas abra caminho e torne mais 

fácil o percurso de quem faz o processo. Em segundo lugar, não é alguém que 

“ensina” ou “dirige”, mas que acompanha, apoia e caminha lado a lado. Esta 

constatação é manifestamente insuficiente e pouco diz sobre o que é a “Escuta 

Ativa”. Com efeito, Rolando limita-se a afirmar que durante a partilha verbal e no 

acompanhamento dos alunos a “Escuta Ativa” deve ser a atitude adotada pelo 

Facilitador sem qualquer outra explicação (Toro, 2012). Necessitamos de ir mais 

longe para compreender que atitudes são estas e inscrever a “Escuta Ativa” na 

abordagem a que a mesma pertence. 

Na visão de ser humano de Rolando Toro e Carl Rogers, que são praticamente 

contemporâneos, podemos encontrar muitos pontos em comum que em seguida 

salientamos: 
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• Visão humanista - Ambos consideram que se forem proporcionadas as 

Condições Básicas (Rogers), ou estiverem reunidos os ecofatores positivos 

(Toro), a pessoa pode desenvolver os seus potenciais humanos, expressão da 

Tendência Atualizante (Rogers), e dos Potenciais Genéticos (Toro). Tanto na 

Abordagem Centrada como em Biodanza o indivíduo é o protagonista do seu 

próprio processo e desenvolvimento desde que enquadrado num ambiente nu-

tridor. Os dois autores abordam, ainda, um conceito mais abrangente: existe uma 

finalidade biológica dos seres e do próprio universo, uma sabedoria, ou lei uni-

versal que os direciona para a realização do seu projeto ou função; o de Teleo-

nomia (Toro) e o de Tendência Formativa (Rogers); 

• Visão do ser humano como ser holístico - Tanto Toro como Rogers con-

sideram o ser humano como um ser uno e integral, e que quando tal não é levado 

a sério surge a doença, o desequilíbrio ou o sofrimento. “Ao abordarmos a tota-

lidade, ela não pode ser vista como a soma das partes: a totalidade é total ou 

não é; não podemos excluir nenhuma das partes do Homem sem o partir.” (Bois, 

2001); 

• Uma perspetiva dinâmica da identidade – Tanto Rogers como Toro con-

sideram que o ser humano está em permanente construção e não se pode definir 

por um momento ou fase da vida. A construção da Identidade (Toro) ou do Self 

(Rogers) são um contínuo processo de descoberta e reconhecimento, não uma 

entidade estável, imutável, mas um processo contínuo de formação e adaptação 

a novas situações. Um processo fluido constante. O ser humano descobre-se, 

constrói-se, através da existência. É vivendo que nos encontramos. Não somos, 

vamos sendo. Estamos diante de uma perspetiva existencialista; 

• Visão fenomenológica – Para Rogers e Rolando a experiência no aqui e 

agora é central: partir das experiências, das sensações, da perceção, daquilo 

que surge no momento. Em Rogers, encontramos esta ideia, sobretudo no seu 

conceito de experiência, e em Rolando no conceito de Vivência, absolutamente 

central para a Biodanza, partir da vivência para a consciência (inversão episte-

mológica). 
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Apesar das possíveis pontes de pensamento que poderia estabelecer entre es-

tes dois autores, senti uma certa relutância em fazer um quadro comparativo. 

Por um lado, as suas atuações são muito diferentes, por outro, as comparações 

são sempre redutoras. Este trabalho não pretende comparar duas correntes de 

pensamento ou sistemas de desenvolvimento humano1. A Abordagem Centrada 

na Pessoa não é sequer uma filosofia, técnica ou método, mas como o próprio 

nome indica, trata-se de uma abordagem aplicável aos mais diversos campos e 

áreas de trabalho. O próprio Rogers o fez usando-a em terapia, na educação, 

em grupos, em Igrejas e ambientes empresariais. São tantas as possibilidades 

que não se esgota aqui o leque da sua aplicação. Igualmente, não tem por isso 

nada a acrescentar ou questionar à Biodanza. Se algum contributo ela pode dar, 

é ao papel do Facilitador ajudando-o a integrar um conjunto de atitudes relacio-

nais, permitindo-lhe ser ainda mais fiel e coerente com o modelo proposto por 

Rolando Toro. Eis o objetivo que me proponho traçar nas próximas páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Para aprofundar uma comparação sobre os referidos autores, remeto para o trabalho de Martins, 2010 
que faz uma reflexão sobre este tema 
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I. BIODANZA 

1.1 - Definição de Biodanza 

Rolando Toro Arañeda, nasceu no Chile, Conceptión, a 19 de Abril de 1924 e 

faleceu a 16 de Fevereiro de 2010 no seu país natal. Professor, psicólogo, an-

tropólogo e pintor, foi o criador do sistema de Biodanza que definiu como: “A 

poética do encontro humano”. Foi também o Presidente da IBF – International 

Biocentric Foundation. Viveu em vários países (Chile, Argentina, Brasil e Itália), 

esta mobilidade de Rolando Toro permitiu que a Biodanza ganhasse dimensões 

internacionais e esteja hoje presente nos diferentes continentes. 

O criador da Biodanza inicia em 1965, no Chile, um trabalho de humanização 

nos hospitais, no Centro de Estudos de Antropologia Médica da Escola de Medi-

cina da Universidade de Santiago (Chile). Começaram aí as suas experiências 

do efeito da música e do movimento nos pacientes de psiquiatria. Como des-

creve Martins:  

“Nessas experimentações, Rolando Toro observou cuidadosamente que alguns 

pacientes, no início do trabalho, entravam em transe, surgindo modelos univer-

sais de expressão (principalmente através do movimento e do desenho) relaci-

onados às diversas emoções. Essas observações levaram‐no à conclusão de 

que, se a música é capaz de promover este estado, então ela exerce influência 

no psiquismo e, portanto, ela seria capaz de promover modificações integrado-

ras no comportamento das pessoas.” (Martins, 2010) 

Curiosamente, a Biodanza nasce de um erro metodológico, contudo Rolando as-

sume-o não como um fracasso, mas antes como uma etapa de aprendizagem. 

Por isso continua as suas pesquisas e aprofunda a sua experiência, alarga co-

nhecimentos sobre como diferentes músicas e movimentos podem criar respos-

tas neurovegetativas diversas e produzir alterações fisiológicas, afetivo-motoras 

e existenciais positivas. 
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Rolando inspirou-se no conceito de “dançar a vida” proposto por Roger Garaudy 

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

danza, significa, literalmente, a dança da vida (Bios=vida + dança=movimento 

integrado pleno de sentido). É-nos particularmente caro este termo pois a bio-

danza é verdadeiramente abertura à vida, num percurso que não é estático, mas 

uma dança em permanente atualização, seguindo a música e ritmo da vida, per-

mitindo pelo movimento a descoberta e expressão do vivido e da identidade. 

“Biodanza é a participação num novo modo de viver, a partir de intensas vivên-

cias pessoais induzidas pela dança“ (Toro, 2012). Sarpe sublinha, também, esta 

dimensão vivencial do Sistema Biodanza ao afirmar: 

“Rolando apresenta a Biodanza como uma arte magna. Ela é mais que uma pe-

dagogia, mais que uma terapia. A Biodanza, na sua definição mais profunda e 

ampla, é a arte de viver e de aprender a ser feliz.” (Sarpe, 2014). 

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

“Sistema de integração afetiva, renovação orgânica e reaprendizagem das fun-

ções 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).  

Para apresentar o quadro teórico-operacional deste Sistema de Desenvolvi-

mento Humano, sustento-me na definição académica de Biodanza onde Rolando 

explicita cada uma das expressões usadas: 

 Integração afetiva – Procura restabelecer a unidade perdida em nós, a 

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

pensamentos, afetos e ação estão, na maioria das vezes, em guerra den-

tro de nós. Unidade também entre corpo e alma: “Precisamos de olhar de 

novo o corpo que somos e a nossa existência… deixando dissociações 

que se tornaram tão correntes entre alma e corpo, interior versus exterior” 

(Mendonça, 2014:13).  

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 
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necessitamos de recuperar o vínculo com a vida. Como lembra o Papa 

Francisco:  

“Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra. O nosso corpo é 

constituído pelos elementos do Planeta; o seu ar permite-nos respirar, e 

a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Quando ultrapassamos a mera 

avaliação intelectual ou o cálculo económico, e recuperamos a capaci-

dade de nos sentirmos unidos por laços afetivos a toda e qualquer cria-

tura, chamados a cuidar de tudo o que existe restabelecemos esta uni-

dade” (Papa Francisco, 2015:5).  

Para Rolando 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, 2002:7) É através desta integração afetiva que po-

demos restabelecer a unidade perdida em nós, com os outros e com a natureza 

(Loureiro 2010:44).  

 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 principal-

mente por estados particulares de transe, vividos sobretudo em momen-

tos de regressão, que permitem a ativação destes processos de regulação 

celular globais das funções biológicas. Como resultado temos a diminui-

ção de fatores de desorganização e stress. (Toro, 2002:7; Loureiro: 

2010:7).  

 Reaprendizagem das funções originárias da vida – A modernidade e civi-

lização afastaram-nos da nossa natureza, levando-nos a esquecer o res-

peito pelo nosso ritmo biológico e instintos primários. Esquecemos a 

grande máxima: “Antes de tudo ser um bom animal”. Os instintos são es-

senciais para o nosso equilíbrio, proteção, conservação da vida e evolu-

ção. A Biodanza permite-nos recuperar a conexão com estes impulsos 

primários e reaprender a viver a partir deles, em coerência com os mes-

mos, ajudando-nos a integrá-los e a respeitar a nossa biologia orgânica: 
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comer quando tenho fome, dormir quando tenho sono… (Toro, 2002; Lou-

reiro, 2010; Sarpe, 2012).  

 Baseado na vivência – A vivência é absolutamente central no Sistema 

Biodanza. Para Rolando só a vivência pode produzir mudanças 

existenciais, restabelecer o equilíbrio biológico e permitir a plena 

expressão da identidade (Toro, 2012). Na nossa sociedade previligia-se 

a consciência, o raciocíonio 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. 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 revela-nos que são as 

vivências integradoras (com efeito harmonizador e estimuladoras dos 

potenciais genéticos), que projetando-se sobre toda a existência podem 

produzir verdadeiras mudanças. “São as vivências que induzem efeitos 

modificadores profundos” (Toro, 2012). 

Rolando 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 inter-

pretadas” (Toro, 2012). Ninguém pode induzir vivências, elas não estão 

sob o domínio da vontade ou da consciência, podem ser “evocadas” mas 

não provocadas. Toda a sessão de Biodanza prepara o “terreno” para que 

as vivências sejam possíveis, 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 um saber ontológico, e influenciam a nossa identidade 
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global (orgânica, emocional, 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). 

Pode dizer-se que a experiência da Biodanza é vivida essencialmente em duas 

dimensões: só pode, porque experiencial, ser vivida na primeira pessoa; e é um 

convite à coragem de se assumir, de assumir a própria vida e de expressá-la na 

sua forma única e unificada. 

 

1.2 - Princípio Biocêntrico 

A Biodanza assenta no princípio fundamental de que a vida está no centro, tudo 

está organizado em função da vida. A este princípio, Rolando, deu o nome de 

Princípio Biocentrico. Dá-se aqui uma nova inversão epistemológica, o ser hu-

mano não é já o centro e medida de todas as coisas, mas a própria Vida. O 

Universo existe porque existe a vida. A defesa, proteção e redescoberta da sa-

cralidade da vida são consequências deste princípio. Não é unicamente a vida 

humana que é valorizada e deve ser respeitada, mas todas as formas de vida. 

A vida está em permanente construção e evolução, já existia antes do ser hu-

mano e provavelmente continuará a existir. A Biodanza não possui o objeto que 

a funda, nem o ser humano ou qualquer outra criatura, porque a vida não pode 

ser possuída, controlada ou abarcada, é ela que nos possui. Esta consciência 

só pode gerar em nós um profundo respeito e sentido da sua sacralidade. Toda 

a vida é sagrada, o cosmos é sagrado, o nosso quotidiano é sagrado! Como diz 

Tolentino Mendonça:  

“O grande desafio é, em cada dia, voltar a olhar tudo pela primeira vez, deslum-

brando-se com a surpresa dos dias. É reconhecer que este instante que passa 

é a porta por onde entra a alegria. Mas para isso teremos de recuperar a sensi-

bilidade à vida, à sua desconcertante simplicidade, ao seu canto frágil às suas 

travessias. A vida que nos havíamos habituado já a consumir no relâmpago que 

dura um fósforo, sem ouvi-la verdadeiramente, sem conspirar para a sua pleni-

tude.” (Mendonça, 2014:21). 
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Assim, o referencial passa a ser a vida e não qualquer convicção pessoal ou 

filosófica. É necessário voltar a “ouvir a vida” para que os critérios de escolha 

sejam verdadeiramente Biocêntricos. Construir uma ética em que é bom o que é 

bom para a vida, e gera mais vida. 

 

1.2 - Modelo teórico 

Rolando foi aperfeiçoando o modelo teórico de Biodanza ao longo de mais de 40 

anos, baseando-se nos conhecimentos de vários ramos das ciências humanas, 

sociais e biológicas. 

O modelo teórico de Biodanza só faz sentido quando descrito a partir de um 

contexto cósmico, já que de alguma forma é uma explicação sobre a vida 

(Tavares, 2014): 

“A vida humana não pode ser entendida se a cortamos do processo de génese 

e evolução da vida: As condições iniciais da génese da vida são produzidas por 

fatores de regulação cósmica, sem os quais a existência de seres vivos é 

impossível“ (Toro, 2012). 

Rolando inscreve este modelo, num conceito estruturado por ele, e ao qual deu 

o nome de Inconsciente Vital (memória cósmica, uma sabedoria ou inteligência 

intrínseca à Vida para continuar o seu processo de evolução), quando se refere 

à Vida no seu todo, ao Cosmos, ao universo, e aos diferentes seres vivos (Toro, 

2002; Tavares, 2014). 

Na construção do seu modelo, Rolando começou por definir um eixo horizontal 

de pulsação entre dois polos, a que deu, no início, o nome de identidade e re-

gressão, posteriormente, alterou esta designação para Consciência Intensificada 

de Si e do mundo e Regressão, por considerar mais preciso e abrangente, com 

efeito, a identidade não se restringe somente a este polo, mas abarca muito 

mais. 

 

Consciência 

Intensificada 

de Si  

Regressão 
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Estes dois polos são complementares e estamos em permanente trânsito entre 

eles (Toro, 2002). A consciência Intensificada de Si, corresponde a uma auto 

perceção ampliada: dos meus limites, do meu corpo, do espaço, da minha indi-

vidualidade. A Regressão é entendida aqui como regressão orgânica e psicoló-

gica e não no seu significado corrente. De facto, corresponde a um retorno psico-

fisiológico da etapa fetal ou perinatal (imediatamente anterior ou posterior ao 

nascimento=protovivências), momentos de grande harmonia, dissolução de es-

quema corporal, êxtase. E como afirma Rolando Toro: estes estados de regres-

são integrativa permitem uma profunda renovação orgânica e têm efeitos anti-

stress (Toro, 2002). Este eixo horizontal é o eixo principal da Biodanza. É na 

pulsação entre estes dois pólos complementares, ativada pela música, movi-

mento e vivências, que se dá o desenvolvimento e expressão da identidade e 

dos seus potenciais genéticos humanos. (Toro, 2002).  

Com efeito, para Rolando, estes potenciais genéticos (potencial gravado no 

nosso ADN), são influenciados e afetados, ao longo de toda a nossa vida, por 

diferentes fatores externos aos quais chamou eco fatores (positivos ou negati-

vos) e internos que designa por cofatores (fatores químicos e endógenos: hor-

monais, neurotransmissores, fatores nutricionais). Tanto os ecofatores como os 

cofatores influenciam a expressão do potencial genético: 

“ Todo o nosso potencial está contido em cada uma das nossas células. Isto 

significa que a natureza assegura a informação, reproduzindo-a milhões de ve-

zes. Alguns genes em conjunto permitem a expressão de determinadas caracte-

rísticas. Assim, por exemplo, a inteligência, o tom da voz, a nossa sensibilidade 

cenestésica, dependem da ação conjunta de genes diferentes. A ausência de 

determinada característica pode ser devido a um elemento genético que não es-

teja participando. Em tal caso, esta existe potencialmente, mas não se expressa” 

(Toro, 2012). 

Esta expressão do nosso potencial genético foi organizada por Rolando em cinco 

categorias, às quais chamou linhas de vivência. Encontramos aqui o segundo 

eixo do modelo teórico de Biodanza, este vertical. No ponto inferior deste eixo, 
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temos o Potencial Genético que se expressa nas linhas de vivência, representa-

das no modelo por cinco linhas ascendentes sinuosas (Toro, 2012). 

Estas cinco linhas de vivências, como Rolando (2002:85) as denominou são as 

seguintes: 

 Vitalidade: Corresponde ao ímpeto vital, à capacidade de agir, à energia 

que o indivíduo tem disponível para a ação, alegria de se sentir vivo, ao 

potencial de equilíbrio e harmonia, à capacidade de autorregulação entre 

ação e repouso.  

 Sexualidade: Capacidade de sentir prazer, de se movimentar, prazer de 

sentir, de fazer escolhas. “Conexão com a identidade sexual e com a di-

minuição da repressão sexual. No ser humano a sexualidade esta asso-

ciada ao prazer, possivelmente como um recurso da natureza para asse-

gurar a continuidade da espécie” (Martins, 2010). 
 

 Afetividade: Ser afetivo é diferente de ser sensível, é um compromisso 

mais evoluído consigo mesmo, com os outros e com a vida. A afetividade 

é a capacidade de vínculo com os seus semelhantes e com todos os seres 

vivos, capacidade de cuidar e ser cuidado.  

 

 Criatividade: Em Biodanza a criatividade é, em primeiro lugar, uma criati-

vidade existencial: ser o autor da sua própria vida. Está ligada à expressão 

individual, à capacidade de adaptação à mudança, de arriscar, ultrapassar 

limites, transgredir. Estimula igualmente a expressão artística nas suas 

diferentes dimensões (Pinto, 2014). 
 

 Transcendência: É a capacidade de ir mais além do ego, de se superar a 

si mesmo. Permite recuperar a unidade e sentimento de pertença à natu-

reza e à totalidade cósmica, e como consequência a perceção da sacrali-

dade da vida. 

Estes são os cinco canais que permitem desenvolver e integrar o potencial ge-

nético e a expressão de uma identidade cada vez mais integrada (Tavares, 

2014). 
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Neste processo integrativo, Rolando Toro, agregou ainda quatro estratos de in-

consciente: o Pessoal de Freud (memória do indivíduo), o Coletivo de Jung (me-

mória da espécie), o Vital (memória cósmica), criado por ele mesmo e ainda o 

Numinoso o último inconsciente a ser definido e integrado, por Toro, no modelo 

teórico e que ele próprio considera o estrato mais profundo e sublime do 

inconsciente humano. 
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II - O PAPEL E ATITUDES DO FACILITADOR DE BIODANZA 

2.1 - A sessão de Biodanza 

A aula ou sessão de biodanza tem habitualmente (em prática regular de grupo 

semanal) a duração de duas horas, e é composta por duas partes: a primeira 

divide-se em teoria (onde se faz o enquadramento teórico da biodanza e das 

danças que se irão realizar) e partilha vivencial; e uma segunda onde passamos 

às propostas de danças vivenciais. 

O momento da partilha vivencial, também designado por intimidade verbal, é 

sempre realizado no início da aula e nunca no fim, pois a linguagem provoca 

uma ativação cortical que anula os efeitos psíquicos e fisiológicos produzidos 

pelas vivências (Toro, 2002). Este momento, de partilha, pode começar por 

quinze minutos que se aumentarão progressivamente, segundo as característi-

cas e necessidades do grupo (Sarpe, 2014). Não deve, no entanto, exceder 1/3 

do tempo total da sessão, já que em Biodanza, sem retirar em nada a importância 

do momento da partilha, se privilegiam as vivências durante as danças (Góis, 

1995). 

 

2.2 - A importância da partilha ou intimidade verbal 

A partilha começa com todos sentados em roda, numa postura de acolhimento 

e recetividade, iniciando um ritual íntimo onde todos podem ver e ser vistos, 

numa igualdade de valor enraizada na pertença a uma mesma espécie, na 

aprendizagem de sermos, segundo uma expressão de Vanier, “irmãos em hu-

manidade” (Vanier, 2006). 

O convite é o de dar permissão e voz às emoções vivenciadas, através de uma 

palavra que ultrapassa as resistências da lógica racional, permitir-se, como diria 

Merleau-Ponty, a fala autêntica. E que esta seja expressão do corpo e não per-

ceção do pensamento. Como afirma Bourthis: “Trata-se de permitir que a pessoa 

apresente uma fala de si ancorada na fala do corpo através de uma subjetividade 

corporal” (Bourhis, 2008). 
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Contudo, ninguém é obrigado a falar, o respeito pela liberdade, ritmo, momento 

e possibilidades de cada um, é regra de ouro. 

 A partilha nasce das vivências da última aula, sendo o aluno convidado a ex-

pressar-se a partir do que sente ou sentiu, evitando interpretações, julgamentos 

ou justificações e falando na primeira pessoa. Isto permite-lhe assumir e expres-

sar a sua identidade, bem como a responsabilidade do que sente. 

Lechner (2006) afirma que uma narrativa socializada permite que a experiência 

vivida não fique no isolamento e sem eco. Permite que a pessoa que fala se 

torne sujeito e ator da sua própria subjetividade. Permite-lhe a escuta de si 

mesmo e em simultâneo a vinculação a outros seres humanos. Como afirma 

Hanna Arendt: “O mundo não é humano por ter sido feito por seres humanos 

mas porque se tornou objeto de diálogo” (Arendt, 2001). 

A partilha é um caminho de transformação e humanização. Ao mesmo tempo 

que nos liga ao essencial de nós mesmos, liga-nos ao mundo exterior. Ao con-

trário do que se poderia pensar, não é um ato egocêntrico, mas um exercício que 

permite ir além do egoísmo, um ato de confiança e generosidade, dom de mim 

mesmo. Trata-se de um terreno de exploração do poder-ser. Lugar de transfor-

mação, de compreensão para se descobrir diferente. Conduz a uma responsa-

bilidade do autor face ao seu ser. (Lechener, 2006) 

“ A partir do momento em que o homem se serve da linguagem para esta-

belecer uma relação viva consigo mesmo ou com os seus semelhantes, a 

linguagem não é mais um instrumento, não é mais um meio, ela é uma ma-

nifestação, uma revelação do ser íntimo e do elo psíquico que nos une ao 

mundo e aos nossos semelhantes” (Merleau-Ponty, 1996) 

Rolando Toro ao explicar este momento de partilha afirma que se trata de uma 

“fenomenologia falada” e um espaço onde o aluno: “descreve alguns aspetos 

íntimos, pessoais e que constituem uma revelação dos processos mais relevan-

tes de sua experiência interior durante o exercício.” (Toro, 2002) 

Esta fenomenologia falada permite a célebre inversão epistemológica de que nos 

fala Toro (2012), partir da vivência para a consciência, da vivência para os signi-

ficados, resgatando assim a unidade entre o sentir, pensar e agir. 
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Outro aspeto importante desta partilha é que não há lugar a interpretações nem 

juízos de valor, o clima caloroso e de aceitação, é o continente afetivo e um 

poderoso ecofactor positivo para o crescimento construtivo de cada um e do 

grupo, favorecendo a expressão da identidade. É um tempo fundamental para 

permitir a apropriação, elaboração e integração do vivido. 

Segundo Toro (2002) o relato de vivências tem funções muito importantes, per-

mitindo uma conexão consigo mesmo, com o outro e com o todo (universo): 

 Permite reviver emocionalmente uma vivência já experimentada, incluindo 

elementos de consciência válidos para si mesmo; 

 Criar vínculos de sinceridade e comunhão com os outros participantes do 

grupo, ao expressar algo de íntimo, pessoal, ao “arriscar” expor-se, reve-

lar-se; 

 Compartilhar com o grupo uma experiência interior, embora possa conter 

uma componente de função catártica, gera um efeito de profunda concili-

ação com o mundo; 

 Ao relatar as vivências o aluno gera um processo de duração do signifi-

cado da própria vivência no tempo. Através da linguagem manifestam-se 

componentes simbólicos que aumentam a consciência da experiência vi-

vida (Toro, 2002). 

Daqui se depreende não só a importância da partilha vivencial, mas também das 

atitudes do Facilitador, e do ambiente nutridor que permitirá e ajudará o grupo a 

construir. Só um ambiente acolhedor, de aceitação, de qualificação e não julga-

mento poderá gerar partilhas autênticas e generosas. Toro teve a intuição que 

essas atitudes são exatamente as preconizadas por Carl Rogers. 

 

2.3 - A importância do grupo 

A Biodanza, não sendo uma terapia, possui efeitos profiláticos, terapêuticos e 

pedagógicos. Esses efeitos são, em grande parte, conseguidos através do que 

foi designado como os Sete Poderes de Transformação em Biodanza. O Grupo 

é considerado um desses sete poderes, os outros seis são: o poder da música, 

o poder do movimento integrado (dança), o poder da vivência, o poder da carícia, 
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o poder do transe e da regressão e o poder da expansão da consciência. (Sarpe, 

2006). 

Não cabe no domínio deste trabalho aprofundar este tema, abordaremos por isso 

apenas a importância e o poder do grupo, sobretudo durante o tempo da partilha, 

para mais facilmente podermos observar a influência das Atitudes adotadas pelo 

Facilitador e por cada elemento do grupo. 

Para Sarpe (2014) a necessidade de reunir-se em grupo é uma confirmação do 

nosso instinto gregário. Necessidade de proteção, de união, mas também de 

outros estímulos afetivos diversificados e enriquecedores. 

Toro (2002) opõe-se vivamente a todas as teorias e terapias que apregoam a 

necessidade de um percurso solitário para o crescimento e autoconhecimento. 

Para este autor, e na mesma linha de pensamento de Buber (1979), é na relação 

e encontro com o outro que aprendo a conhecer-me. É no encontro da espécie 

que aprendo a ser mais humano. A presença dos outros é imprescindível para a 

realização existencial. “É no encontro com o outro que eu tenho notícias de mim” 

(Toro, 2002). 

O mesmo autor considera que em Biodanza o grupo: 

“... É um bio-gerador, um centro gerador de vida. A concentração de energia 

convergente dentro de um grupo produz um potencial maior que a soma de suas 

partes. Esta energia biológica renovadora compromete a unidade e a harmonia 

do organismo. É criado, assim, um campo magnético no qual se refletem e se 

projetam emoções, desejos, sensações físicas de grande intensidade. Produz-

se uma perceção mais essencial de outras pessoas, um modo de identificação 

novo”. (Toro, 2002) 

Todavia, o grupo suscita reações ambivalentes de atração e medo como o reco-

nhece Maisonneuve (1973), pois ao mesmo tempo que dá segurança constitui 

também uma ameaça. Converte-se num lugar onde o indivíduo deseja ser aco-

lhido e ter o apoio do grupo, e ao mesmo tempo teme ser esmagado e devorado 

por ele. No mesmo sentido, Toro afirma que o grupo é odiado e amado ao mesmo 

tempo. O indivíduo, ao integrar o grupo, tem a sensação de que este põe a sua 

identidade em risco. (Toro, 2002). 
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Efetivamente, ao serem projetados estes terrores, produzem-se igualmente sen-

timentos de empatia e calor. Pouco a pouco os membros do grupo vão criando 

um sentimento de pertença e de solidariedade, o que pode criar alguma angústia 

pelo medo de uma possível separação (Pagès,1982). 

Toro (2012) refere que um grupo de Biodanza pode assumir seis funções: 

 Permissiva – permissão, dada aos membros, para diminuir os mecanis-

mos de defesa e repressão, favorecendo a criação de um ambiente e re-

lações afetivas. 

 Facilitadora - reforça os potenciais genéticos e as expressões saudáveis 

de cada um. 

 Deflagradora - o grupo permite que surjam, de forma inesperada, aspetos 

da identidade desconhecidos para o próprio. Momentos intensos e como-

ventes de auto perceção e de crescimento. 

 Integradora - o grupo, é o suporte para que o membro alcance um novo 

nível de integração no seu desenvolvimento. Essa integração acontece a 

nível motor, cenestésico e afetivo. 

 Criadora – o grupo favorece momentos expressivos e criativos que indu-

zem vivências de maravilhamento, dando espaço ao inesperado e extra-

ordinário. 

 Transcendente – quando o grupo se pode tornar uma “matriz de renasci-

mento” 

Embora Toro (2012) se tenha referido a estas funções relativamente ao todo da 

sessão e em particular às vivências induzidas pelas danças, é possível conside-

rar que estas estão igualmente presentes no momento da intimidade verbal. 

A partilha permite a integração e apropriação das vivências. O aluno ao assumi-

las e expressá-las diante do grupo ganha uma nova perceção da vivência expe-

rienciada e por vezes do seu salto evolutivo. 

Luft (1976) diz que “após o progressivo desaparecimento dos últimos tabus rela-

tivos à sexualidade, o próximo tabu a enfrentar será o da expressão, em pre-

sença dos outros, das emoções e dos sentimentos vividos.” 
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No entanto, para que estas funções possam estar atuantes, e seja possível uma 

partilha genuína entre os participantes do grupo, são necessárias algumas con-

dições que permitam um clima protegido e de segurança. A afetividade e um 

continente estruturado são fundamentais. A intimidade não se impõe, é uma con-

quista que se realiza passo a passo e que pode ter ritmos diferentes para dife-

rentes pessoas. 

A postura dos elementos do grupo, quando alguém fala, é fundamental para esta 

construção. Não basta estar consciente destes conceitos, é preciso que eles se 

tornem corpo, carne. A Biodanza usa uma metodologia que parte da vivência 

para a consciência, isso significa, sob pena de criar comportamentos dissociati-

vos, que não é só durante as danças que sou convidado a ter gestos e atitudes 

de presença e de acolhimento, mas em todos os momentos da sessão e também 

no meu quotidiano. As pautas dadas para os encontros, nos momentos da 

dança, têm também aqui todo o seu sentido. 

Esta importância da postura e da atitude em relação ao outro é realçada por Kant 

e Buber, o primeiro afirma: “a fonte da ética é nunca transformar o outro como 

um meio” o segundo alerta-nos para o risco: de tornar o outro como um objeto 

(Eu – Isso). Os nossos gestos, palavras olhares podem fazer esta diferença, re-

velando o lugar que dou ao outro. Como nos diz Toro: 

“... Há uma maneira de ser ausente, mesmo com toda a nossa presença. No ato 

de não olhar, de não escutar, de não tocar o outro, despojamo-nos subtilmente 

de sua identidade; estamos com o outro, mas o ignoramos. Esta desqualificação, 

consciente ou inconsciente, encerra a patologia do Eu. Celebrar a presença do 

outro, exaltá-la no encanto essencial do encontro é, talvez, a única possibilidade 

saudável. A Biodanza participa, assim, de uma visão diferente. Propõe a procura 

de um novo modo de viver, despertando nossa sensibilidade adormecida.” (Toro, 

2002). 

O outro é um mistério que se desvela diante de mim, digno de todo o cuidado e 

respeito. Um poema inacabado, eterna poiesis, diante da qual me posso de novo 

e sempre, maravilhar. No encontro pisamos terreno sagrado. Essa dimensão 
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está tão presente na escuta da palavra como do silêncio, Que privilégio ser tes-

temunha, companheira(o) de viagem do processo de cada um, ser digna(o) da 

sua confiança! 

Estar sentado, olhar o companheiro que fala, dar-lhe a minha atenção e uma 

presença acolhedora e qualificadora. Ouvir com a totalidade do meu ser, com 

um olhar que acaricia, um corpo que abre espaço para que o outro se expresse, 

se revele. Fazer um gesto simples em que toco a pessoa em sinal de agradeci-

mento pela sua partilha, um sorriso, um “obrigada”... São formas de dizer que 

estou a ouvir, que estou presente. Porque não basta ouvir, é importante que o 

outro saiba, sinta, que está a ser escutado. Estas atitudes permitem que o grupo 

se torne um útero acolhedor e nutritivo, que sustém e dá vida, facilitador da cons-

trução e expressão da identidade. 

 

2.4 - O acompanhamento dos alunos 

Sobre a entrevista individual ou acompanhamento dos alunos, Rolando Toro diz 

muito pouco. Apenas se refere ao tema na sebenta de Metodologia V, do curso 

para facilitadores de Biodanza, onde afirma que esse acompanhamento indivi-

dual: 

 Deve ser feito a pedido do aluno quando este sente dificuldades durante 

a vivência; 

 As atitudes a adotar pelo Facilitador durante esse tempo devem ser as da 

“Escuta Ativa”; 

 Esse tempo não é uma sessão de psicoterapia, mas “um recurso metodo-

lógico suplementar de apoio” quando existe necessidade disso. (Rolando, 

2012). 

Destas diretrizes de Rolando posso depreender que considera importante que 

seja o aluno a tomar a iniciativa deste acompanhamento. De facto, para Rolando, 

é ao aluno que cabe pedir ajuda, se sentir necessidade, e que é o responsável 

pelo seu próprio processo, e não faz sentido passar para as mãos do Facilitador 

o poder de construção e decisão da sua própria vida. Rolando defende a auto-
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nomia e não a dependência do aluno. E reforça esta ideia ao convidar o Facilita-

dor a assumir uma atitude de Escuta Ativa. O Facilitador não é terapeuta nem 

dono do processo e vida do “seu” aluno. Todavia, isto não impede, se o Facilita-

dor se aperceber que o aluno está em dificuldade, o possa convidar para uma 

conversa particular. 

É ainda fundamental que o Facilitador crie um clima qualificador, caloroso, aco-

lhedor, que favoreça a confiança e permita ao aluno falar abertamente sem medo 

de rejeições ou juízos de valor. 

No capítulo sobre a Abordagem na Pessoa e as Condições Básicas abordarei 

de forma mais aprofundada o que significa esta atitude de Escuta Ativa que o 

Facilitador é convidado a adotar e a estimular nos seus alunos. 

 

2.5 - O papel do Facilitador 

Ao Facilitador compete, através das suas atitudes tornar-se modelo para os 

membros do grupo e assim criar o ambiente propício para que o grupo seja o 

continente estruturado, a rede afetiva que permite que a aula seja um tempo de 

liberdade, respeito, afetuoso e qualificador. Uma vivência integradora a partir da 

vivência. 

Quando apresento o Facilitador como “modelo”, não quero de forma alguma co-

locar sobre este toda a responsabilidade, já que o grupo tem ele mesmo vida 

própria (e desse grupo também faz parte o Facilitador), nem apresentá-lo como 

um “guru” que detém toda a verdade, alguém a seguir e imitar pela sua perfeição. 

Não falo de imitação, mas de atitudes que podem ser vivenciadas e estimuladas, 

inspiradas, a partir da forma como o Facilitador se relaciona com cada um e com 

o todo do grupo. 

Falando do Facilitador Toro afirma: 

“Porém, é fácil que os alunos idealizem o facilitador e sintam o exercício 

de um poder pessoal, já que, sem dúvida, está a manipular energias 

muito profundas e, apesar de si mesmo, encarna os arquétipos do incons-

ciente de “O Sábio”, “O Grande Pai”, “O Mago Criador”, “A Feiticeira”. 
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Podem ser estabelecidos alguns vínculos transferenciais, sobretudo nas 

primeiras sessões.” 

É importante que o Facilitador esteja consciente destas possíveis idealizações e 

não se leve demasiado a sério. Revelar-se como uma pessoa com as suas qua-

lidades e fragilidades, também ele em processo, permite que pouco a pouco os 

alunos amadureçam na relação com o Facilitador e se vinculem com ele de forma 

natural e espontânea. Em Biodanza, a proposta e o papel do Facilitador não é 

de autoritarismo, nem de assimetria com os alunos (Rolando, 2012). 

A qualidade e o papel do Facilitador não são postos em causa pelo facto de este 

se apresentar como “mais um” na vida do grupo, bem pelo contrário! Cria um 

clima de confiança, sem artifícios nem manipulações, um clima de proximidade 

natural. Isto não significa que o Facilitador se esqueça da sua responsabilidade 

enquanto Facilitador. Tem um papel diferente enquanto ser único e segundo as 

funções que exerce, mas não deixa de ser um membro do grupo e uma pessoa 

como qualquer outra. 

Nem sempre será fácil para o Facilitador colocar-se nesta posição de simetria 

com os outros, isso dependerá em grande parte da sua maturidade individual e 

de Facilitador. 

Sarpe e Zattar (2004) definiram em 10, os índices de maturidade do Facilitador: 

 Capacidade de colocar-se em simetria com o outro (pessoa x pessoa); 

 Capacidade de expor suas qualidades humanas naturais, sem mistifica-

ção; 

 Fazer marcações claras sobre a não divisão, entre as vivências da aula e 

do quotidiano; 

 Comprometer cada aluno com o processo de crescimento dentro do 

grupo; 

 Estimular uma comunicação autêntica, autónoma, responsável, onde o 

aluno assuma as suas vivências de forma inalienável; 

 Pautar-se claramente no princípio da progressividade; 

 Ter um programa de trabalho que abra, desenvolva e feche ciclos; 
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 Desenvolver um conjunto de capacidades, atitudes e habilidades que es-

timulem a competência interpessoal criando condições ao aluno de auto 

perceção e interação com o outro e com o grupo; 

 Gerar um compromisso recíproco com o grupo em que fique evidenciada 

a Biodanza como um processo; 

 Compromisso permanente do Facilitador com o seu processo de aprofun-

damento pessoal através de grupos de Biodanza (Sarpe e Zattar, 2004). 

Estes índices de maturidade são balizadores, um incentivo e direção no caminho 

e processo do Facilitador, e não devem ser entendidos como uma avaliação ou 

juízo de valor. São no entanto muito importantes para uma auto perceção e es-

tímulo num crescimento constante. No processo de crescimento e maturidade 

humana há sempre caminho a percorrer. 

Toro (2012), ao falar-nos das atitudes do Facilitador, alerta-nos para o risco da 

discriminação de alguns alunos por parte deste, de acordo com as suas afinida-

des. O Facilitador é humano, e é natural que possa ter atração ou preferência 

por determinado aluno, mas é importante estar consciente e atento para que não 

crie obstáculos e tensão dentro do grupo, ou mesmo bloqueios no processo de 

crescimento e espontaneidade de algum aluno. 

Concretamente, durante o tempo de partilha a atitude do Facilitador deve ser a 

da “escuta ativa”, conceito desenvolvido por Carl Rogers e no qual Rolando Toro 

se inspirou. Na prática significa uma escuta atenta, genuína, inteira, do que o 

aluno partilha. Ao mesmo tempo é importante uma atitude assertiva e de facilita-

ção da comunicação, sabendo pôr limite para que a partilha não se estenda ex-

cessivamente, ou quando assume contornos de acusação ou crítica (manifesta-

ções tóxicas), em relação a algum companheiro. Da mesma forma, de maneira 

afetiva mas clara, é importante educar o aluno para que fale a partir das vivên-

cias, e não de racionalizações abstratas ou interpretações. (Toro, 2012) 

Pode acontecer, que o aluno relate uma vivência desagradável, ou ter uma par-

tilha profundamente emocionada e acompanhada de choro. O Facilitador, pode 

no primeiro caso explicar os mecanismos de ação do exercício para que o aluno 

tenha uma melhor perceção e elaboração do que viveu, e nas partilhas com ma-

nifestações de choro, pode, se for caso disso, ele mesmo ou um elemento do 
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grupo, dar-lhe o continente afetivo de que este necessita, através de um abraço 

ou de um pequeno gesto de ternura e apoio (Toro, 2012). 

É importante, por parte do Facilitador, uma atitude que dê liberdade à expressão 

das emoções sem querer abafá-las ou condicioná-las, aceitando-as com natura-

lidade como qualquer outra forma de expressão e movimento. Por outro lado, os 

gestos de solidariedade e apoio afetivo são muito importantes, para que a pes-

soa se sinta acompanhada. Escutar e dar liberdade de expressão não se con-

fundem com indiferença. 

Rolando lembra-nos da importância de ter presente que o relato de vivências 

não é um diálogo terapêutico, e não há lugar aqui para interpretações (Toro, 

2012). 

Do que fica dito depreende-se que o exercício da facilitação, pede ao Facilitador 

um contínuo processo de crescimento e amadurecimento humano. Com efeito, 

será muito difícil o exercício de facilitação sem que o Facilitador se comprometa, 

de forma permanente, num crescimento e atualização constantes no campo pes-

soal mas também cultural e técnico. Góis (1995), fala das diferentes competên-

cias que o Facilitador é convidado a cultivar: a inserção no mundo, a coerência 

existencial, a potência pessoal, o conhecimento aprofundado da teoria da Bio-

danza, a capacidade de facilitar um grupo de forma democrática, saber apoiar e 

dar limites, a capacidade de fluidez, a clareza e adaptação do discurso verbal, e 

saber utilizar os recursos didáticos disponíveis de forma a responder às neces-

sidades de aprendizagem do grupo, tudo isto são características fundamentais 

para um Facilitador (Góis, 1995). 

Precisamente nesta linha de melhoria e crescimento constantes, consideramos 

que a Abordagem Centrada na Pessoa pode trazer contributos preciosos para a 

facilitação e qualidade da comunicação e partilha, passamos, por isso, a apre-

sentar os seus fundamentos e conceitos. 
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III. A ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA 

 

3.1 - Os fundamentos da Abordagem Centrada na Pessoa 

Carl Rogers, nasceu a 8 de Janeiro de 1902 em Oak Park e faleceu a 4 de Fe-

vereiro de 1987. Doutorado em Psicologia foi considerado por alguns autores um 

dos mais influentes psicólogos e psicoterapeutas americanos: 

“… Considerado por muitos cientistas, psicólogos, psiquiatras e educadores en-

tre outros, como um dos mais importantes psicólogos e educadores humanistas 

existenciais e/ou fenomenológicos dos Estados Unidos da América e do mundo. 

Ele marcou não somente a Psicologia Clínica, como também a Psicoterapia, a 

Administração de Empresas e Escolas, o Aconselhamento Psicológico e Pasto-

ral, a Educação e Pedagogia, a Psico‐pedagogia, a Orientação Educacional e 

até mesmo a Literatura, o Cinema e as Artes” (Martins, 2010). 

Criador da Psicoterapia Centrada no Cliente (Hipólito, 1999). Aplicou, mais tarde, 

os seus conceitos a outras áreas não terapêuticas (grupos, educação, organiza-

ções...), escolhendo um nome que fosse mais abrangente e adequado o de Abor-

dagem Centrada na Pessoa. Como ele próprio diz: 

“O velho conceito de “terapia centrada no cliente” foi transformado em “aborda-

gem centrada na pessoa”, (…) não estou mais falando somente sobre psicote-

rapia, mas sobre um ponto de vista, uma filosofia, um modo de ver a vida, um 

modo de ser, que se aplica a qualquer situação onde o crescimento – de uma 

pessoa, de um grupo, de uma comunidade – faça parte dos objetivos.” (Rogers, 

1983: 10). 

Pela sua postura humanista e contributo na tentativa de resolução de vários con-

flitos internacionais, Rogers, foi indicado em 1987 para a atribuição do Prémio 

Nobel da Paz. (Hipólito, 1999: Rogers, 2000) 

Para compreender a Abordagem Centrada na Pessoa precisamos partir de al-

guns pressupostos de base. Em primeiro lugar, o seu contexto filosófico e em 

segundo lugar os pilares fundamentais da sua abordagem. 
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Esta abordagem enquadra-se nas correntes da Psicologia Humanista e na 

mesma linha proposta por Fonseca (1998), também dentro duma conceção Fe-

nomenológica Existencial. 

Ao nível da Psicologia Humanista, encontramos como pontos comuns a visão 

positiva do ser humano e a crença de que todos os indivíduos têm dentro si os 

potenciais para um crescimento construtivo. A nível fenomenológico existencial 

a importância dada ao mundo subjetivo de cada um, às suas experiências, sen-

timentos, valores, ao seu referencial interno (campo fenomenal), e igualmente, 

na visão do ser humano como um ser inacabado, em constante construção cria-

tiva, em auto atualização. (Fonseca, 2008). 

Curiosamente Carl Rogers afirma no seu livro “Tornar-se pessoa”: 

“Não estudei filosofia existencial. O primeiro contacto que tive com a obra de 

Soeren Kierkgaard e de Martin Buber deve-se à insistência de alguns estudan-

tes de teologia de Chicago que empreenderam um trabalho comigo. Eles ti-

nham a certeza que eu encontraria no pensamento destes homens uma resso-

nância do meu, o que era numa larga medida correto.” (Rogers, 1985) 

Anos mais tarde Rogers encontrou-se com Buber, em 1957, para uma entrevista 

moderada pelo filósofo Maurice Fridman, sobre as suas conceções de pessoa, 

encontro e relação (Lima, 2008). Esta entrevista tem tanto de interessante como 

de divertido e nela podemos constatar os pontos de divergência e convergência 

entre ambos. 

Rogers teve influências de muitos autores, mesmo se por vezes de forma indi-

reta, e de diferentes áreas das ciências, não só da psicologia, psiquiatria, filosofia 

mas também da física e da biologia. 

O conceito que pode ser considerado como a espinha dorsal de toda a sua teoria 

é o de Tendência Atualizante. Este conceito é concebido por Rogers a partir da 

teoria Organísmica e do conceito de Atualização de Goldstein. Sem uma abso-

luta confiança neste pressuposto de Tendência Atualizante todo o seu modelo 

se torna inviável. É, portanto, por ele que começo. 
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3.2 - Tendência Atualizante 

O conceito de Tendência Atualizante é para Rogers o postulado fundamental da 

sua abordagem: 

“... o homem tem uma tendência inata para desenvolver todas as suas capaci-

dades destinadas a manter ou melhorar seu organismo – a pessoa total, mente 

e corpo. Esse é o único postulado básico da Terapia Centrada no Cliente”  (Ro-

gers, 1978) 

Rogers admite inspirar-se, para este conceito, em vários autores como Golds-

tein, Maslow, Rollo May, mas sobretudo nas suas experiências empíricas, de 

estudo e observação da natureza. É sobejamente conhecida a sua experiência 

de infância com as batatas guardadas numa cave escura da casa dos pais. Ro-

gers usa este exemplo para explicar que a tendência atualizante pode ser frus-

trada ou deformada mas nunca eliminada. Estas batatas apesar das condições 

desfavoráveis, sem terra, água e quase sem sol, ganhavam rebentos que em-

bora esbranquiçados e frágeis, lutavam por viver e dirigir-se para a luz da janela. 

Para Rogers, esta imagem é uma expressão desesperada da tendência direcio-

nal e atualizante. Essas batatas nunca iriam realizar todo o seu potencial, mas 

continuavam a lutar e nada podia inibir esta força existente nelas (Rogers, 1983). 

Por analogia com este exemplo da natureza, Rogers afirma que o mesmo se 

passa com as pessoas, em condições ótimas podem realizar todo o seu poten-

cial, em condições adversas podem ter vidas aparentemente deformadas. Con-

tudo, estão a fazer o melhor que podem com as circunstâncias que têm, e pode-

mos confiar que continua a existir nelas a Tendência Atualizante que se for po-

tenciada por um ambiente facilitador as levarão a escolhas mais positivas e cons-

trutivas (Rogers, 1983). 

“No íntimo do ser humano existe uma base organísmica de um processo orga-

nizado de valorização. A hipótese é a de que esta base seja alguma coisa que 

o ser humano compartilha com o resto do mundo animado. Faz parte do funci-

onamento do processo vital de todo o organismo saudável. É a capacidade 

para receber a informação de feedback que continuamente permite, ao orga-

nismo, ajustar seu comportamento e suas reações, a fim de atingir a máxima 

ampliação possível de si mesmo” (Rogers, 1987). 
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Esta tendência atualizante, é então, considerada parte integrante da tendência 

organísmica, biológica, inerente a todos os seres vivos. O organismo tem ten-

dência para se conservar a si mesmo e mover-se no sentido da maturidade e da 

autorrealização, esta força ou potencialidade é intrínseca ao organismo e não 

pode ser eliminada a não ser com a morte (Rogers 1978). Além disso, no caso 

dos seres humanos esta tendência, não é meramente biológica, engloba a ca-

pacidade de adequação à realidade e a capacidade de autorregulação (Dias, 

1998): 

“(…) A Tendência Atualizante não visa somente a manutenção das condições 

elementares de subsistência (...). Ela preside, igualmente, atividades mais com-

plexas e mais evoluídas tais como a diferenciação crescente dos órgãos e fun-

ções; a revalorização do ser por meio de aprendizagens de ordem intelectual, 

social, prática...” (Rogers & Kinget; 1997). 

No ser humano, esta tendência, está também orientada para o comportamento 

social construtivo e é vulnerável ao meio envolvente (Rogers, 1863, 1982; Ro-

gers & Sanford 1984). Ela é um processo e não um alvo ou objetivo que se atinge 

de uma vez por todas. Está orientada para “a vida plena, que é um processo, 

não é um estado de ser. É uma direção, não uma meta” (Rogers, 1983). 

Para Rogers, o quadro de referências interno é um quadro de referências orga-

nísmico e não meramente cognitivo ou psicológico, está no íntimo da pessoa, 

nasce a partir da vivência e do imediatismo do que sente. A pessoa sabe, a partir 

da sua experiência organísmica o que é melhor para si. Considera também que 

esta tendência leva a escolhas, que parecem depender apenas de uma coisa, 

fazermos parte da mesma espécie. De alguma forma, parecem ser universais 

humanos, mas que surgem a partir da experiência do organismo humano e não 

de valores impostos do exterior (Rogers, 1987). 

 Por isso, a não diretividade surge como uma consequência óbvia deste pressu-

posto de Tendência Atualizante. Não é uma simples atitude ética ou moral, ou 

um “laissez-faire” inconsequente ou indiferente, como tantas vezes foi interpre-

tada. O Facilitador confia nos potenciais daquele que acompanha, relaciona-se 

com ele como um igual, respeitando as suas perceções e acreditando que este 

será capaz de encontrar o melhor caminho e as suas próprias soluções.   
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Rogers na sua entrevista com Buber afirma: 

“...minha experiência (…) tem mostrado que não é necessário fornecer mo-

tivação em direção ao positivo, em direção ao construtivo. Isso existe no 

indivíduo. Em outras palavras, se pudermos libertar o que é mais básico no 

indivíduo, isso será construtivo.” (Rogers, 1959) 

O papel do Facilitador consiste, nesta perspetiva, em criar as condições, o clima 

de liberdade psicológico, que potencia esta tendência atualizante (Bozath, 2001). 

Há três condições para que este clima facilitador de crescimento possa existir 

(Rogers,1983), são as chamadas Condições Básicas que apresentamos de se-

guida. 

 

3.3 - As Condições Básicas para um processo de crescimento e mudança 

construtiva 

Carl Rogers considera que uma relação se torna geradora de mudança constru-

tiva quando se encontram presentes as atitudes necessárias e suficientes para 

tal. Estas condições foram apresentadas por Rogers em 1957 e são conhecidas 

como Condições Básicas: são elas a Aceitação Incondicional Positiva, a Com-

preensão Empática e a Congruência. Estas três atitudes estão profundamente 

interligadas e são indissociáveis. Representam a essência da Abordagem Cen-

trada na Pessoa e são elas que permitem criar o ambiente necessário a um cres-

cimento construtivo. 

Existem no entanto duas premissas importantes para não desvirtuar a natureza 

destas atitudes: que se assumam como um modo de ser do Facilitador e não 

como uma técnica (Rogers, 1983) e que tenham lugar no contexto de uma rela-

ção Eu-Tu (Buber). Estas condições evitam o risco de transformar o outro num 

objeto do nosso conhecimento ou apreensão. “ O outro é sempre parceiro vivo e 

em devir” (Fonseca 1998). 

 

3.3.1 - Aceitação Incondicional Positiva 
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Tendo ficado claro o pressuposto da Tendência Atualizante, é facilmente com-

preensível, de que toda a mudança construtiva, na abordagem rogeriana, não 

pode dar-se sem ser a partir do quadro de referências da outra pessoa, aquilo 

que ela valoriza ou considera enriquecedor, mesmo que intrinsecamente possa 

não o ser. 

A Aceitação Incondicional é, então, a atitude que me põe em contato com este 

mundo interno do outro, me permite entrar no seu quadro de referências, sem 

julgar ou avaliar. 

É um olhar e uma atitude de plena aceitação de tudo o que é a vida, a expressão, 

a forma de reagir e pensar do outro, sem qualquer rejeição ou censura quer 

interna quer externa. 

“Ter uma experiência de consideração positiva incondicional em relação a outra 

pessoa significa aceitar calorosamente cada aspecto da experiência desta pes-

soa. Significa não colocar condições para a aceitação ou para a apreciação 

desta pessoa. A consideração positiva incondicional implica um cuidado não-

possessivo, uma forma de apreciar o outro como uma pessoa individualizada 

a quem se permite ter os seus próprios sentimentos, suas próprias experiências 

(Rogers. 1957; 1959).” 

Esta Aceitação Incondicional, tal como o próprio nome diz, é incondicional e é o 

oposto de uma atitude de apreciação seletiva (eu aceito-te mas se tu fores as-

sim... ou fizeres tal coisa...). A pessoa é aceite como alguém de valor intrínseco, 

aceite exatamente pelo que é, simplesmente por ser. Não precisa de mudar 

nada, ou fazer nada para ser aceite. Qualquer sentimento positivo ou negativo é 

igualmente aceite, tudo o que possa expressar sobre si é acolhido com igual 

respeito e estima. A única exceção e limite refere-se à aprovação de determina-

dos comportamentos (exp. comportamentos violentos). A pessoa é sempre 

aceite de forma incondicional, mas não todas as suas ações. 

“... em uma relação como essa, sinto uma disposição real para que essa outra 

pessoa seja o que ela é. Chamo a isso de aceitação.… estou disponível para 

que ele possua os sentimentos que ele possui, que tenha as atitudes que tem, 

que seja a pessoa que é. E, então, sou capaz de perceber com bastante clareza 

como sua experiência lhe parece, realmente visualizando-a a partir de dentro 
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dele e, ainda assim, sem perder contato com minha própria pessoalidade ou 

separação no processo. “ (Rogers, 2008) 

Quando a pessoa se apercebe do olhar incondicionalmente positivo, começa ela 

própria um percurso de aceitação de si, tal qual é, torna-se mais capaz de fazer 

mudanças, de aceitar melhor os outros, e melhorar as suas competências rela-

cionais. 

“... quando alguém nos ouve sem nos julgar, sem tentar assumir a responsabi-

lidade por nós, sem tentar nos moldar, sentimo-nos incrivelmente bem! Quando 

sou ouvido, torno-me capaz de rever meu mundo e continuar” (Rogers, 1983: 

8). 

A Aceitação Incondicional Positiva expressa-se, mais em atitudes do que por 

palavras. Assim, em 1946, Rogers concluiu: 

“... se pudermos compreender a maneira como o cliente vê a si próprio nesse 

momento, ele poderá fazer o resto. O terapeuta deve deixar de lado sua preo-

cupação com o diagnóstico e sua argúcia diagnóstica, deve livrar-se da tendên-

cia de fazer avaliações profissionais, (...) deve renunciar à tentação de guiar 

sutilmente o indivíduo e deve concentrar-se num único propósito: a compreen-

são e a aceitação profundas das atitudes conscientemente assumidas nesse 

momento pelo cliente.” (Rogers, 1946) 

A única maneira significativa de se compreender o comportamento de uma pes-

soa é a partir da sua própria perspetiva. Todavia, isto não significa concordar ou 

discordar da pessoa, mas sim que, acima de tudo, aceito de forma incondicional 

o seu sentir e perspetivas. Portanto, quando somos capazes deste olhar, o que 

aparentemente não fazia sentido, torna-se compreensível, significativo e dirigido 

para uma meta, uma expressão da tendência atualizante dessa pessoa. 

 

 

 

3.3.2 - Compreensão Empática 
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“Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro 

e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele”  

(Rogers, 1985). 

 

Rogers considerava a Compreensão Empática como a capacidade de entrar no 

mundo subjetivo do outro, de se colocar verdadeiramente no seu lugar, na sua 

pele, de ver o mundo como ele o vê e não segundo a sua perspetiva (Kinget e 

Rogers, 1997), sem qualquer julgamento, interpretação ou diagnóstico. Nesta 

ótica empatia e diagnóstico não são apenas totalmente diferentes, mas absolu-

tamente incompatíveis. 

Fonseca (1998) afirma: 

“Não se trata apenas do direito do outro á sua própria consciência, mas do 

direito à validade inquestionável e pré reflexiva de sua consciência, da intuição 

originária de sua vivência de consciência como raiz do mundo para ele”. 

Ou seja, a subjetividade do outro não pode ser questionada, visto partir da sua 

experiência, da sua vivência, e eu só posso genuinamente compreendê-lo se 

entrar na sua visão do mundo. 

Torna-se, assim, fácil de perceber que a Atitude Empática e a Aceitação Incon-

dicional são inseparáveis. Preciso ser capaz de ver o mundo do outro como se 

fosse ele para uma genuína aceitação incondicional. Bozarth chega a sugerir 

que estas duas atitudes são uma só de tal forma estão entrelaçadas. (Bozarth, 

2001: 82) 

Se a empatia é sentir o mundo privado do outro, há no entanto uma condição 

imprescindível, a de nunca perder a qualidade do ‘como se’” fosse meu. Ou seja, 

não deixar de ter consciência que o outro é sempre outro, por mais que eu con-

siga aproximar-me e entrar no seu mundo. Este ponto é de suma importância 

pois não podemos confundir empatia com identificação ou fusão, onde se perde-

riam as fronteiras entre mim e o outro (Rogers 1957). Se não permanece a cons-

ciência do Eu -Tu não pode haver relação. A empatia nutre-se da diferença (Fon-

seca, 1998). Eu não compreendo o outro, porque também eu, penso, sinto, vejo 
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da mesma forma ou sou exatamente como ele. Compreendo-o porque sou ca-

paz, de na nossa diferença, entrar no seu mundo, e ver pelos “seus olhos”. 

A empatia é um processo, uma maneira de ser numa relação com outra pessoa 

e não um estado, emoção ou técnica. Esta qualidade de empatia apresenta vá-

rias facetas: 

 Sentir empatia face aquele que acompanho; 

 Transmitir-lhe essa Compreensão Empática; 

 Que aquele que acompanho se sinta compreendido (Barret-Len-

nard,1986; Escoval, 1999). 

É importante que cada uma destas características da Empatia esteja presente, 

de facto, não basta que o Facilitador tenha uma Atitude de Empatia e compre-

enda genuinamente o outro. Para que haja evolução construtiva, é necessário 

expressá-la e que o outro a entenda e se sinta compreendido. O Facilitador deve 

poder comunicar essa compreensão de forma verbal e não-verbal. Ao nível ver-

bal essa compreensão é expressa através de “respostas de compreensão em-

pática” ou “reformulação”. A reformulação não é empatia, mas uma forma de o 

Facilitador se tornar mais empático e verificar se compreendeu o outro (Bozarth, 

2001). 

Rogers, não gostava da expressão “reformulação”, na verdade ele era muito re-

nitente a qualquer técnica, e via o perigo de reformulações mecânicas, que de 

todo não podem ser empáticas. A empatia “não é nenhuma técnica de pseudo-

compreensão onde o acompanhante reflete de volta o que o cliente acaba de 

dizer” (Rogers 1962). 

Para Rogers a Empatia, tal como a Aceitação Incondicional, não são técnicas 

mas “um jeito de ser”. Nas expressões “resposta de compreensão empática” e 

“reformulações”, queria evitar não só a possibilidade de uma “técnica” como tam-

bém o risco subtil do terapeuta se apresentar como “especialista”. Pessoal-

mente, preferia simplesmente considerar, que estava a tentar aferir a sua com-

preensão com a do cliente e que havia apreendido o que este último tinha ex-

pressado. Em suma, saber se realmente tinha captado, não só o verbalizado, 

mas toda a expressão do mundo interior do outro. 
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Este “jeito de ser” empático, exige do Facilitador a capacidade de pôr de lado o 

seu próprio eu, o que, segundo Rogers, só pode ser feito por uma pessoa “sufi-

cientemente segura de que não se perderá no mundo possivelmente estranho 

ou bizarro do outro e de que poderá voltar sem dificuldades ao seu próprio 

mundo quando assim o desejar” (Rogers, 1985:143). 

 

3.3.3 - Congruência 

A Congruência é a terceira atitude que Rogers apresenta como necessária para 

que exista uma relação de ajuda eficaz. O Facilitador não está a representar um 

papel, mas apresenta-se como a pessoa que é, sem máscaras nem artifícios. 

Sem querer parecer mais ou menos do que aquilo que é. Quanto mais for ele 

mesmo na relação com o outro, maior é a probabilidade de mudança construtiva.  

Tal como para as outras atitudes, a Congruência também é modo de ser e pro-

cesso. 

Como afirma Fonseca: “A genuinidade requer a atualização de uma personali-

dade do terapeuta na qual assimilou-se satisfatoriamente, não apenas teoria e 

conceções técnicas, mas, sobretudo valores e atitudes destes valores decorren-

tes” (Fonseca, 1998). 

Mas a Congruência, ultrapassa esta autenticidade, é ainda a capacidade de es-

tar inteiro, de ser a própria experiência. “Congruência foi o termo a que recorre-

mos para indicar uma correspondência mais adequada (...) entre a experiência, 

a consciência e a comunicação” (Rogers, 1985: 291). 

Dito de outra forma, não há dissociação entre o sentir, pensar e agir. É a integra-

ção ou unificação entre o que sente a nível visceral, apreende ao nível da cons-

ciência, e a expressão e comunicação dessa experiência. Rogers dá o exemplo 

de uma criança pequena para melhor explicar esta unidade: 

“A criança tem fome e não está satisfeita, e isto é verdade para ela a 

todos os níveis. Neste momento, ela integra-se ou unifica-se no facto de 

“ter fome”. Por outro lado, se está saciada e contente, também se trata 

de uma congruência unificada, idêntica ao nível visceral, ao nível da cons-

ciência ou da comunicação.” (Rogers, 1985: 191) 
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Se uma pessoa for profundamente congruente, a sua comunicação dá-se a partir 

da sua perceção pessoal, subjetiva. Isto não pode deixar de ter consequências 

práticas porque da mesma forma que me dou esta liberdade terei tendência a 

dá-la também aos outros. Dar-lhes a liberdade de serem pessoas únicas e autó-

nomas. Só nesta medida pode existir autêntica e verdadeira comunicação, uma 

relação “Eu-Tu”, segundo a expressão de Buber. 

No caso do Facilitador, a Atitude de Congruência, significa que ele é genuíno, 

autêntico e transparente em relação ao que sente e demonstra. Não se esconde 

atrás da máscara de profissional. Esta autenticidade, tenderá a gerar uma maior 

autenticidade no outro. Quando alguém é autêntico, essa coragem estimula-nos 

a sermos também mais genuínos. As máscaras deixam de ter sentido diante de 

alguém que teve a coragem de se expor. 

O sentimento de ser ameaçado, o medo, têm exatamente o efeito contrário, não 

nos permitem entrar em contacto com o que estamos a viver, sentimos necessi-

dade de nos proteger, esconder, deixando de ser autênticos, congruentes, para 

passarmos a representar um papel. Ser Congruente significa ser real e genuíno 

para si mesmo e para os outros. 

A Congruência é indispensável e essencial para que as Atitudes de Empatia e 

Aceitação possam ser experienciadas, apreendidas e comunicadas de forma 

percetível para o outro. O Facilitador pode viver o melhor possível as Atitudes de 

Aceitação Incondicional e Empatia, mas de nada servem se não for capaz de as 

comunicar. Não basta senti-las é necessário que o outro perceba que as senti-

mos, sob pena de se tornarem inoperantes. 

A Congruência, tem sido por vezes usada como justificativa para uma atitude de 

“qualquer coisa vale” na relação desde que seja autêntica. Congruência não sig-

nifica que o Facilitador diga impulsivamente tudo o que está a sentir (Rogers 

1962). A Congruência deve estar sempre ao serviço do outro. 

Rogers não esconde a dificuldade desta congruência e das dúvidas e medos que 

podem surgir numa relação. Até que ponto devo ser congruente? Terei eu a co-

ragem de ser transparente e de me revelar exatamente como sou ou dizer o que 

sinto? 
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“ A importância desta questão reside na possibilidade, muitas vezes vivamente 

percebida, de ameaça ou de rejeição. (…) não posso decidir quando é que a 

minha consciência será congruente com a minha experiência. A resposta a esta 

questão será dada pela minha necessidade de defesa e disto não tenho eu cons-

ciência. Há, porém, uma opção existencial permanente, segundo a qual a minha 

comunicação será congruente com a consciência que tenho do que estou a ex-

perimentar.” 

Desta opção existencial, livre para Ser, na medida da nossa capacidade de au-

tenticidade a cada momento, dependem relações construtivas e de confiança. 
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IV – A ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA NA PRÁTICA DO FACILITA-

DOR DE BIODANZA 

 

“Quando eu chegar sem nada dizer e permanecer em silêncio, por favor, entende que 

quero apenas estar perto de ti. 
 

Se notares que estou a ponto de chorar, não me digas "não chores"! Deixa que as lá-

grimas venham e percebe que só de ti eu não escondo o meu pranto. 
 

Se eu te disser que estou muito triste, por favor, não digas "não fiques assim". Deixa 

que a tristeza se esgote em mim e entende que para ti eu não preciso fingir. 
 

Quando eu chegar com muita raiva de alguém, não tentes convencer-me de que estou 

errado. Por favor, deixa que eu descubra até que ponto estou a exagerar e apoia-me 

enquanto eu precisar. A raiva tem o seu próprio tempo para diluir-se. 
 

Se eu começar a relatar as minhas mágoas, por favor, ouve-me... e entende que eu 

não as revelo a ninguém mais senão a ti. 
 

Quando eu te exponho as minhas deceções, frustrações, fracassos e tantos outros 

sentimentos dolorosos, por outras palavras estou a dizer-te que preciso do teu colo, 

apenas do teu colo. Por favor, acolhe-me em silêncio, com o teu coração unido ao 

meu. 
 

Quando eu baixar os olhos para o chão, não digas "olha para cima!". Eu posso estar a 

procurar dentro de mim as respostas de que necessito e, nesse momento, a tua pre-

sença - tão-somente a tua presença - poderá estar a ser uma ajuda para encontrá-las. 
 

Quando eu aparecer com medos, inseguranças, preocupações, ansiedades e tantas 

outras emoções desequilibrantes, por favor, não me fales de terapias, métodos, remé-

dios, fórmulas prontas nem receitas de vida... 
 

Entende que quando eu me abro contigo - e tão-somente contigo! - 

tudo me parece mais simples, mais fácil de lidar... as nuvens dissipam-se e eu consigo 

reencontrar a paz. O que nos une é suficientemente forte para desafiar todos os limites 

da tolerância. 
 

E quando, finalmente, eu abrir um amoroso e fortalecido sorriso, 

abraça-me carinhosamente, diz "estamos juntos!" e preenche-te da renovada certeza 

de que quando os papeis se inverterem, 

eu serei para ti o que agora peço que tu sejas para mim.” 

(Ralph Roughton) 
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A Abordagem Centrada na Pessoa é, essencialmente, um novo paradigma das 

Relações Interpessoais e de perspetiva sobre o ser humano. 

As crenças e atitudes fundamentais desta Abordagem decorrem do respeito pela 

integridade da pessoa e são as seguintes: 

 

• Respeito pela autonomia pessoal; 

• Crença na capacidade de ajustamento da Pessoa; 

• Respeito pela pessoa total (da pessoa inteira). A relação é com a pessoa 

e não com o problema ou rótulo que possa ter; 

• Tolerância e aceitação da diferença. Não esperar que todos pensem, 

sintam ou ajam como eu. Desejar encontrar no outro alguém diferente de 

mim; 

• Vontade de ajudar a pessoa a compreender-se e aceitar-se a si mesma. 

Criar uma relação e ambiente onde a expressão de atitudes e sentimentos 

é permitida mas nunca exigida (Rogers, 2000). 

Pessoalmente esta abordagem foi, e continua a ser, muito importante para mim, 

tanto a nível pessoal como profissional. Quando comecei os meus estudos em 

Abordagem Centrada na Pessoa, sentia que muitas coisas que aprendia vinham 

de encontro à forma como pensava e sentia, mas que ainda não sabia formular 

ou como pôr em prática. Nunca gostei de controlar nem de ser controlada, e 

sempre tive um desejo profundo de tentar compreender os outros, mesmo os 

que à partida me pareciam tão diferentes no pensar, sentir e agir. Com efeito, 

sempre senti curiosidade e atração, motivada pelo espanto de sermos todos hu-

manos, e, todavia tão diferentes.  

A necessidade de respeitar essa diferença, os estudos em abordagem Centrada 

na Pessoa, e agora a Biodanza, levaram-me a lugares nunca pensados. Fize-

ram-me questionar sobre mim mesma, e, sobretudo, sobre que pessoa quero 

ser? Que tipo de relações quero construir? O que faz de mim um ser humano? 

Como estar genuinamente próximo dos outros sem me deixar submergir por 
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eles? Como ser respeitada sem usar de autoritarismo? Respeitar e ajudar sem 

paternalismos? 

Tantas perguntas que continuamente faço a mim mesma, porque o caminho 

nunca está terminado. Não sou nenhum exemplo e há dias em que me sinto mais 

capaz de ser congruente, aceitante, empática, comigo mesma e com os outros 

e noutros dias as coisas não correm mesmo nada bem: não estou disponível 

para ouvir ninguém, não me apetece ser empática e aceitante, e há até pessoas 

de quem só me apetece distância… E sei que também isso precisa ser respei-

tado em mim, embora muitas vezes essa aceitação não seja fácil.  

A experiência tem-me mostrado que quando não consigo estar disponível e entro 

em conflito comigo mesma, é na maior parte das vezes porque me estou a es-

quecer de satisfazer as minhas próprias necessidades e que preciso de me es-

cutar mais e dar resposta a essas exigências. Estou em construção, sei que es-

tou a aprender, e que é preciso recomeçar a cada dia. O mais importante não é 

o sucesso de chegar há meta, mas o processo e a aprendizagem que me trás 

cada passo. 

E a Biodanza? E a Facilitação? Em que é que a Escuta Ativa contribui para o 

meu papel de Facilitadora? Mais importante do que refletir sobre o que é que a 

que Abordagem Centrada me deu, saliento o que me deu a Biodanza: a possibi-

lidade de trazer para o corpo estes conceitos e atitudes. Aprofundar a capaci-

dade de encontro com o outro, de me nutrir do diferente, de respeitar a luz e 

grandeza humanas presentes em cada um e também em mim.  

Evidentemente que na prática da facilitação, sobretudo no acompanhamento dos 

alunos e na partilha, as Condições de Base da Abordagem Centrada na Pessoa 

são uma mais-valia. 

Lembro-me muito bem da minha primeira aula de Biodanza e da sensação que 

vivi de regresso a casa, a mim mesma, ao meu corpo. Sentia-me como se final-

mente encontrasse o que há tanto tempo procurava. A possibilidade de me ex-

pressar como sou e para grande surpresa me sentir aceite e acolhida por pes-

soas que não me conheciam nem há minha história, nem tão pouco sabiam o 

que eu pensava sobre absolutamente nada … O encontro, a comunhão davam-
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-se a um outro nível. Com a continuação senti-me muitas vezes desafiada, e 

confrontada comigo mesma, e com as minhas escolhas… O poder que encontrei 

na Biodanza, levou-me a querer não só partilhar mas proporcionar a outros esta 

experiência, e assim surgiu a decisão de ir fazer a escola de Biodanza. 

Ao contrário de muitos, no meu desejo de fazer a Escola de Facilitadores, estava 

clara a decisão de ser Facilitadora. Fui fazer a escola porque queria ser Facilita-

dora! Mas à medida que nos aproximávamos do fim do curso os medos foram 

tomando conta de mim: o medo da exposição, de ter que enfrentar um grupo, de 

não ser capaz… 

Comecei a facilitar em 2011, com grande resistência, dúvidas e insegurança, e 

também encorajamento e insistência de muitos, sobretudo do meu colega e 

amigo, Horácio Lopes, que me propôs facilitarmos em dupla e com quem facilito 

desde essa altura e até aos dias de hoje. 

A facilitação em par é um privilégio e um desafio. Descubro a cada dia a riqueza 

da complementaridade. Privilégio, sobretudo no meu caso, por facilitar com al-

guém brilhante como o Horácio. Com ele aprendo coisas novas todas as sema-

nas, aprofundo conceitos, sinto-me umas vezes apoiada, outras, desafiada a ar-

riscar. Facilitar em par é uma dança onde precisamos de aprender a equalizar o 

nosso tónus, a sermos capazes de nos expressar como somos e sentimos, a 

recuar ou avançar quando é necessário, a pôr limites e a fazer cedências, a ter 

a fluidez suficiente para nos adaptarmos. Aprender a ocupar os espaços, nos 

seus diferentes planos, sem invadir e sem ser invadido, e a abrir novos espaços 

para que ambos nos possamos expressar por inteiro. Para mim, os maiores de-

safios foram e ainda são: não me comparar, ter a coragem de não ficar na som-

bra e de me expressar, aceitar que sou como sou e não sou perfeita. Mas são 

desafios que quero abraçar e dançar. 

Como se pode, facilmente, depreender os maiores desafios para mim, não foram 

o acompanhamento dos alunos, a gestão da partilha ou as entrevistas individu-

ais. Talvez pela experiência de outros contextos com acompanhamento de pes-

soas, aulas e facilitação de diferentes grupos. O encontro com a Abordagem 

Centrada na Pessoa foi uma espécie de reconhecimento e identificação com algo 

que me era intuitivo mas, todavia, não tinha formalizado. As condições de Base 
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preconizadas por Rogers são atitudes a serem aplicadas a qualquer contexto, e 

a experiência que já possuía nesta área, tornou mais fácil, colocá-las em prática 

na Facilitação de Biodanza. 

Este capítulo é fruto da minha experiência, de conversas com outros colegas 

facilitadores e das nossas conquistas e dificuldades mútuas. Coloco também al-

gumas referências teórico/práticas que por me terem ajudado neste processo da 

facilitação, acredito poderem ajudar outros. 

 

4.1 – A Escuta Ativa na partilha 

Rogers considera que o papel do Facilitador é o de criar um clima de tal segu-

rança que a pessoa possa expressar livremente: sentimentos e pensamentos, 

tanto positivos como negativos. As Condições de Base são: Empatia; Aceitação 

Incondicional e Congruência que, tal como o nome indica, são a base para esta 

segurança e liberdade.  
 

Mas como posso demonstrar essas atitudes? Referindo-nos ao tempo de parti-

lha, demonstro-as pela postura corporal, pelos gestos e palavras. 

A postura corporal, as minhas expressões faciais e gestos podem revelar a 

empatia e aceitação do outro. Um sorriso, um olhar atento e caloroso, um 

assentimento de cabeça. Estar sentado, numa postura de abertura tranquila, 

sem agitação de gestos e procurando o contacto do olhar, são já uma forma de 

mostrar que estou disponível para escutar. De facto, expressam a qualidade de 

presença ao outro, dizem-lhe que é digno da minha atenção e respeito, e 

convidam à partilha. Deixo aqui uma ressalva, por vezes temos alunos, que no 

início do seu percurso, expressam timidez ou dificuldade em receber atenção. É 

importante ter o cuidado e delicadeza suficientes para que o nosso 

comportamento não seja entendido como uma ameaça ou constrangimento. Ex. 

A forma de olhar pode ser percebida como invasiva. 

 

Mas, se estes gestos precisam de estar presentes nem sempre são suficientes. 

Na verdade, ninguém me garante que fui realmente ouvida e sobretudo compre-

endida. Por exemplo, podem estar a olhar para mim e a pensar no jantar ou 
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naquilo que vão dizer a seguir! E podemos estar realmente a ouvir mas isso não 

ser suficientemente explícito para quem é escutado. 

Rogers, ensina-nos que as reformulações são a melhor forma de mostrar que 

ouvimos e compreendemos o que está a ser dito, e/ou a verificar se realmente 

compreendemos o que o outro disse.  

Como faço isso? Tento ser o mais simples possível, devolvendo ao outro e de 

preferência sob forma de pergunta (eu não posso ter a certeza de que percebi) 

o que ele expressou por palavras, mas também as emoções. Ex: “Na dança x 

fiquei sem par” (o aluno diz isto com uma expressão de tristeza). Reformulação: 

“Na dança x ficaste sozinho e parece que isso te deixou triste.” 

Devo reformular tudo o que é dito e para cada um dos alunos? Obviamente que 

não! Seria demorado, pesado e sobretudo inapropriado. As reformulações têm 

sentido quando percebemos que aquele que fala está num registo emocional, 

que está a procurar resolver um problema, ou claramente a pedir ajuda e neces-

sita de apoio ou clarificação num assunto da sua própria responsabilidade (Gor-

don, 1998). 

Na maioria das vezes um sorriso, um olhar, um gesto carinhoso no final da par-

tilha e um obrigada são mais do que suficientes. Mas é importante que nenhuma 

partilha caia no vazio ou no silêncio. Sei por experiência própria, o desagradável 

que é, e a sensação de solidão quando partilhamos algo de íntimo e a resposta 

é o absoluto vazio e silêncio. Por isso, seja sob forma de reformulação, ou um 

gesto, ou um obrigada precisamos acolher o outro e a sua partilha. Há também 

momentos em que a pessoa quer apenas tirar uma dúvida e nesses casos só 

precisa de uma resposta direta. Ex: Se alguém me pergunta: “a que horas é a 

aula?” é melhor que eu lhe responda diretamente a que horas é, e seria absolu-

tamente inadequado fazer aqui Escuta Ativa: “Vejo que estás preocupado com 

as horas a que pode começar a aula”. 

Uma dúvida frequente é a que vem da confusão entre aceitar e concordar. Acei-

tar é diferente de concordar. “Sentes-te desmotivado” é diferente de “Concordo 

que é uma situação desmotivante”. O que a Escuta Ativa comunica ao outro é: 

“estou a ouvir aquilo que estás a sentir” e que é muito diferente de “Concordo 
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com aquilo que estás a sentir”. Não é aprovação nem desaprovação, não julga 

se os sentimentos estão certos ou errados. Apenas transmite a aceitação da 

existência do sentimento (Gordon, 1998). Isto permite que a pessoa se sinta es-

cutada, compreendida, encorajada a expressar-se porque a liberta do medo de 

ser julgada. 

A par deste clima de segurança, o Facilitador que quer realmente promover o 

crescimento dos seus alunos, precisa ter um respeito e confiança totais nestes, 

não os tentando orientar ou dirigir, mas simplesmente ajudando-os a descobrir o 

seu próprio caminho, ou seja, não sendo diretivo e permitindo aos alunos assumir 

a responsabilidade da sua própria vida. 

 

4.1.1 – Definir regras e limites 

O conceito de não diretividade da Abordagem Centrada é, por vezes, mal com-

preendido. A não diretividade Rogeriana não significa um “laisser faire”, os limi-

tes são necessários e condição para o próprio exercício da liberdade. A liberdade 

preconizada pela Abordagem Centrada é a liberdade de se ser quem se é assu-

mindo-o e expressando-o. É o exercício do “Poder Pessoal” (Rogers, 2001) de 

encontrar o meu próprio caminho existencial, de fazer as minhas próprias esco-

lhas de forma livre e responsável, assumindo as consequências. 

Para que haja liberdade é necessário haver limites. Essencialmente por duas 

razões: sem limites, sem margens eu perco-me e sou incapaz de exercer a es-

colha e a liberdade e sem limites claros nunca sei até onde posso ir na relação 

com o outro, estou permanentemente inseguro, com medo se posso ou não fazer 

ou dizer determinada coisa. Por isso, as pautas de convivência são tão impor-

tantes. A Biodanza ensina-nos que os limites fazem parte da afetividade. Os li-

mites são estruturantes. 

É muito importante que o Facilitador possa explicitar de forma simples e clara as 

regras de funcionamento da partilha. Pessoalmente, prefiro, sobretudo se há um 

elemento novo, voltar a lembrá-las, semanalmente, no início da partilha. Claro 

que isto depende do grupo que facilitamos e se há ou não necessidade de as 

formular novamente. As pautas para a partilha são: 
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 Cada pessoa é respeitada e ouvida com atenção e tem a permissão para 

se expressar sem ser interrompida, ou ficar calada se assim o desejar; 

 Cada um é convidado a assumir a responsabilidade das suas escolhas e 

do que sente, por isso é importante as partilhas serem formuladas na 

primeira pessoa, aquilo a que Gordon (1998) chamou de “mensagens-eu”; 

 Qualquer forma de desqualificação deve ser imediatamente interrompida 

pelo Facilitador. Existem muitas formas de desqualificação: não ouvir, 

estar a falar para o lado; ter uma postura corporal de não escuta ou que 

é ambígua e deixa dúvidas se me estão mesmo a escutar; ter atitudes ou 

palavras de julgamento ou acusação; piadas desqualificadoras; 

 Existe um tempo limitado. 

A minha experiência pessoal é a de que quando somos claros na definição das 

regras, e explicamos o sentido das mesmas, raramente existem problemas. Por 

vezes é necessário voltar a lembrá-las, há hábitos que não se alteram de um dia 

para o outro. A aceitação por parte do Facilitador e o respeito pela liberdade do 

aluno inclui aceitar que este possa falhar. Isso não significa, no entanto, pactuar 

com atitudes ou comportamentos inaceitáveis como os de desqualificação ou 

abuso. 

Nos inícios pode haver por parte de alguns alunos a tendência para responderem 

uns aos outros ou dar lições, conselhos ou sugestões. O que fazer? É importante 

ajudar a compreender que a vivência de cada um é soberana. Por isso, posso 

não a compreender ou sentir de forma diferente, mas como poderei ter uma opi-

nião ou discutir pontos de vista sobre a vivência do outro? Seria como discutir 

com alguém que sente frio, quando eu tenho calor. Quem tem razão? A vivência 

não é passível de discussão. 

Quando há necessidade de colocar limites firmes há Facilitadores que podem 

sentir dificuldade. No início podem surgir medos de rejeição, de perder o aluno, 

de ter uma atitude mais ríspida ou que magoe, não saber colocá-los de forma 

afetiva, medo de se impor. Quanto melhor eu souber enquadrar as regras, dando 

o sentido do porque fazemos assim, mais fácil é a adesão do outro. As regras 
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são sempre um convite, ninguém é obrigado a fazer nada, faz porque adere à 

proposta. É legítimo não querer fazer, não concordar, ou pensar diferente e isso 

é respeitado, mas o aluno não pode querer impor ao grupo ou ao Facilitador a 

sua vontade. Por vezes é preciso relembrar as regras. 

Deixo aqui um testemunho de alguém que é agora Facilitador: 

“Sempre tive dificuldades de dizer não às pessoas por medo de lhes de-

sagradar e de perder o seu amor. Na Biodanza aprendi que posso dizer 

não, respeitando a minha individualidade, sem magoar os outros”. 

 

4.1.2 – Recusar a responsabilidade 

A história ensina-nos que nos podemos tornar perigosos quando não estamos 

conscientes ou não assumimos a responsabilidade dos nossos atos, pensamen-

tos e sentimentos, como nos relata Hannah Arendt no processo de crimes de 

guerra de Adolf Eichmam. Nos interrogatórios a linguagem usada era a de al-

guém que não assumia as suas responsabilidades: “Tinha que o fazer” Mas por-

quê? “Ordens dos superiores hierárquicos”. 

A linguagem pode favorecer esta recusa em assumir a responsabilidade dos 

nossos sentimentos, pensamentos e ações (Rosenberg, 2002). Expressões 

como “é preciso”, “temos de” escondem a responsabilidade pessoal. Tal como 

as expressões “tu”, “tu fizeste-me sentir mal”. Da mesma forma quando a atribu-

ímos a forças impessoais: “era minha obrigação”, aos nossos antecedentes “fui 

muito maltratado na infância por isso…” “eu sempre fiz assim”, a uma autoridade 

exterior: “ O meu Facilitador disse”, à pressão social “Não me apetecia… mas fui 

jantar com o grupo porque todos os meus amigos iam”, etc... 

O convite em Biodanza é o de alterarmos esta linguagem por uma que reconheça 

a nossa responsabilidade e escolha. Por isso é tão importante falar na primeira 

pessoa. Uma mensagem-eu refere-se a mim, permite-me assumir os sentimen-

tos que possuo, não são acusações nem juízos sobre o outro. Uma mensagem-

tu refere-se à outra pessoa e habitualmente geram no outro sentimentos de 

culpa, e reações de defesa e podem ser entendidas como rejeição, crítica, falta 

de respeito, magoam e raramente geram mudança (Gordon, 1998). 
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Por vezes confrontamo-nos com alunos que têm uma grande dificuldade em falar 

em mensagem-eu e que têm tendência a pôr a responsabilidade das suas vivên-

cias no exterior, no Facilitador ou no aluno com quem fizeram determinada 

dança: “ Ele estava a apertar-me muito e foi por isso que me senti mal”, ou “ Tu 

não explicaste bem o exercício e eu não sabia o que era para fazer”. O Facilitador 

precisa de convidar o aluno a reformular a sua frase começando pela palavra eu, 

lembrando que na partilha falamos a partir de nós e que quando não o fazemos 

estamos a entrar num discurso de acusação. 

O Facilitador é confrontado a todo o momento com as suas próprias fragilidades 

e com as dos alunos. Se a confrontação de um aluno, é assumida pelo Facilitador 

como um ataque pessoal, este, passa a ter um problema onde antes havia ape-

nas uma expressão de desagrado, frustração, e dificuldade do próprio aluno. É 

verdade que pode ter havido uma falha por parte do Facilitador e assim sendo 

basta assumi-la e pedir desculpas se for caso disso. De todas as formas, os atos 

dos outros podendo ser o motor ou fator precipitante das minhas reações, nunca 

são no entanto a causa dos meus sentimentos.  

Uma outra forma de desresponsabilização pessoal é quando um aluno tem difi-

culdade de relação com outro, ou um problema a resolver e nos vem falar sobre 

o assunto. Não cabe ao Facilitador defender um aluno que se vem queixar, ou 

tomar partidos. A única atitude a ter é a da escuta ativa, ouvir com empatia, de-

volver-lhe o que sente e convidá-lo a resolver isso com a pessoa com quem está 

em conflito. É importante que o Facilitador não tenha atitudes “paternalistas”, 

nem tente substituir-se ao aluno, naquilo que ele próprio pode resolver. 

 

4.1.3 – Obstáculos à comunicação 

Na comunicação com os nossos alunos, para que seja gratificante e construtiva 

é necessário evitar certas atitudes. Frequentemente, em vez de sermos empáti-

cos, temos tendência a dar conselhos, tranquilizar, e a dar as nossas opiniões 

ou sentimentos. Ora, a empatia pede que demos toda a nossa atenção à men-

sagem do outro, que lhe demos o tempo e espaço que ele precisa para se ex-

pressar plenamente e se sentir compreendido. Pede-nos a coragem de não nos 
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contentarmos em agir, mas sermos capazes de simplesmente estar presentes, 

sem julgar, avaliar, aconselhar… 

Thomas Gordon (1998), discípulo de Carl Rogers, apresentou 12 obstáculos à 

comunicação. Por darem uma noção mais prática e poderem tornar mais claro 

ao serem exemplificativas de atitudes que podemos ter, passo a apresentá-las: 

1. Mandar, impor, dar ordens, ou instruções: … “tens de”… “Não po-

des”… 

2. Ameaçar, admoestar, avisar: … “se não mudares, ainda”… “se não 

fizeres, eu…” 

3. Dar “lições de moral”, sermões, exortar: … “o teu dever”…”é da tua 

responsabilidade…” 

4. Dar conselhos, sugestões ou apresentar soluções: … “o melhor para 

ti seria…” 

5. Argumentar, persuadir, ensinar: … “não percebes que…” 

6. Criticar, discordar, julgar, culpar: … “Estás a agir estupidamente…” 

7. Elogiar, fazer louvores, concordar: … “Tens um grande potencial…” 

Por estranho que possa parecer, elogiar, não só pode ser uma forma 

de manipulação como seguramente cria no outro a exigência de nos 

querer agradar e corresponder ao que pensamos dele. Os elogios por 

mais positivos que sejam são juízos de valor.  

8. Rotular, envergonhar, ridicularizar: …”Tens cá uma massa cinzenta...” 

São uma clara forma de desqualificação. 

9. Interpretar, analisar, fazer diagnósticos: … “O que tens é ciú-

mes”…Geram atitudes de defesa, animosidade e por vezes influen-

ciam a autoestima. 

10. Tranquilizar, reafirmar, consolar, apoiar: … “Isso passa…” São uma 

forma de desvalorização do que a pessoa está a sentir. 

11. Questionar, pôr à prova, sondar, interrogar: … “Quem te influenciou?”, 

“Porque fizeste assim?”... 

12. Evitar, distrair, gracejar, ignorar, desviar atenção: … “Não penses 

nisso”... Mais uma vez, é uma forma de banalizar e minimizar o que o 

outro pensa ou sente. (Gordon. 1998). 
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Este tipo de mensagens não expressam aceitação nem empatia, antes comuni-

cam o desejo de modificar o outro, de dirigir e controlar o seu comportamento ou 

influenciá-lo a comportar-se de outra maneira. São uma forma de afirmar que ele 

está errado só porque os seus atos ou forma de pensar não correspondem aos 

meus valores. Desviam a responsabilidade do aluno para o Facilitador. 

Então nunca posso usar estas expressões ou obstáculos? Nunca posso elogiar 

uma pessoa? Claro que sim, mas depende do contexto e da forma como são 

usados. E quando a pessoa me está a falar de um problema seu não é a melhor 

altura para usar este tipo de frases.  

Alguns destes obstáculos, como: criticar, julgar, ridicularizar, certamente não são 

os mais facilitadores da comunicação seja em que circunstâncias for. Mas há 

ocasiões em que algumas destas frases apresentam uma baixa probabilidade 

de bloquear a comunicação ou a relação (Gordon, 1998). Precisamos estar tam-

bém conscientes que uma relação amorosa, familiar ou de amizade são um con-

texto diferente. Elogiar é também uma forma de qualificar e pode fazer todo o 

sentido. Porém é importante que quando for usado seja genuíno, objetivo, e ex-

plique claramente porque é que admiramos aquela atitude no outro. Dizer ape-

nas: “Adoro quando partilhas” não é a melhor forma de elogiar. Mas se disser: 

“Gosto quando partilhas, és clara e honesta no que dizes e isso ajuda-me a ter 

coragem de também me expor.” É completamente diferente! 

 

4.1.4 – Os silêncios 

Num grupo de Biodanza, os momentos de silêncio podem ser constrangedores, 

mas são também uma aprendizagem. A atitude do Facilitador nestes momentos 

é essencial. Pôr em prática a aceitação incondicional significa que aceito da 

mesmo forma os alunos, quer eles falem ou não. E a serenidade que for capaz 

de viver nesses momentos expressa essa aceitação e não juízo de valor. Aceites 

e acolhidos se falam, e aceites se não falam. Dessa forma os alunos não sentirão 

o peso e obrigação de quebrar o silêncio para que eu me sinta bem. 

Pessoalmente, deixo tempo suficiente para que os alunos tenham a coragem de 

se lançar. Por vezes há alguns que precisam de tempo para arriscar e enfim 
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exporem-se. Se o tempo se prolonga, pergunto simplesmente se alguém quer 

falar e caso ninguém queira passamos à fase seguinte. Sem julgamentos, sem 

dramas, serenamente. 

Se é importante respeitar o ritmo do grupo, e o silêncio pode ser um potente 

instrumento para encorajar a falar, também preciso de respeitar os meus próprios 

limites, o que sou capaz de suportar e encontrar as minhas soluções. Há Facili-

tadores que usam algumas estratégias para facilitar a comunicação: dizer uma 

palavra com que identifiquem a Biodanza, uma cor, uma frase. Em grupos gran-

des, que podem ser demasiado ameaçadores para os mais tímidos, podem fa-

zer-se pequenos grupos de partilha que depois se juntam novamente em grande 

grupo com um porta-voz que fará um breve resumo do que foi partilhado. 

O silêncio de um grupo pode ser angustiante ou provocar ansiedade no Facilita-

dor e trazer à superfície alguns dos seus medos e inseguranças: Será que os 

silêncios são normais? Estarei a fazer bem? Será culpa minha? O que é que eu 

fiz de mal? Os silêncios podem surgir por diferentes razões e, raramente são 

causados pelo Facilitador. 

Se os silêncios não são uma constante, não me parece que seja preocupante. 

Se se tornam mais permanentes talvez o Facilitador precise de refletir sobre o 

que se está a passar. Da minha experiência várias coisas podem acontecer: 

 Quando o grupo é muito iniciante, os alunos, podem não ter capacidade 

ou experiência de auto-percepção e por isso não sentirem que tenham 

algo a dizer; 

 Podem não se lembrar do que viveram na aula; 

 Sentirem timidez ou não saberem por onde começar; 

 Não sentirem o grupo como um lugar seguro, ou não confiarem ainda no 

Grupo ou no Facilitador; 

 Haver pouca capacidade de escuta por parte do Grupo ou do Facilitador; 

 É difícil traduzir por palavras as vivências e sentimentos. 
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As condições de base de: empatia, aceitação incondicional e congruência por 

parte do Facilitador, ajudam-no a respeitar e aceitar o ritmo de cada um e do 

Grupo no seu todo. Dão-lhe, ainda, a sensibilidade de não querer impor aos alu-

nos os seus desejos, de que estes partilhem desta ou daquela maneira. Quanto 

mais livre e aceitante o Facilitador for em relação às suas próprias expetativas, 

mais fácil será os alunos ganharem confiança e poderem arriscar-se. É impor-

tante que o Facilitador exerça a capacidade de escuta mesmo no silêncio e es-

teja realmente presente. “Ouvir” o que se está a passar, dar tempo para que o 

aluno ganhe coragem, respire, reflita. Sei que a minha postura, mesmo física é 

importante: o olhar, o sorriso, a abertura… Estar genuinamente disponível e à 

escuta sem pressões.  

 

4.2 – A Escuta Ativa no acompanhamento individual dos alunos 
 

O acompanhamento ou entrevista individual dos alunos é um meio para o Faci-

litador poder ajudar e acompanhar o aluno no seu processo de Biodanza. E tal 

como para o restante da aula, o convite é que também aqui sejam usadas as 

Condições de Base propostas por Rogers: Empatia, Aceitação Incondicional e 

congruência, num clima caloroso e de liberdade. 

Como disse anteriormente, facilito em par e o meu colega tem também formação 

em Abordagem Centrada na Pessoa, isto facilita grandemente o acompanha-

mento dos alunos porque mesmo se cada um tem a sua forma própria de ex-

pressar estas Condições de Base temos uma mesma postura e sintonia sobre 

as atitudes a usar. 

Desde o início, e também como forma de responsabilização e respeito pela liber-

dade de cada um, nunca marcámos entrevistas com os alunos. Deixamos que 

eles sintam a necessidade de falar connosco e sejam os próprios a pedir esse 

tempo de encontro individual. Claro que se percebemos que um aluno está em 

dificuldade, aí sim, tomamos a iniciativa e propomos uma conversa, deixando-o 

ficar sempre claro que ele é livre de aceitar ou não o convite. 
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Se deixamos à iniciativa do aluno pedir para falar connosco, somos no entanto 

muito claros em mostrar que estamos disponíveis. Todos ao alunos desde a pri-

meira aula têm os nossos contatos de e-mail e telemóvel, e em todas as aulas, 

ou sempre que enviamos um e-mail, voltamos a lembrar que tanto um como ou-

tro estamos disponíveis caso queiram falar connosco. 

Deixamos também ao critério dos alunos escolherem falar com um ou com outro, 

ou com os dois se assim desejarem. É normal que alguns alunos se possam 

identificar mais com um dos Facilitadores, ou que consoante o assunto a abordar 

prefiram falar com um de nós. Penso que o facto de, neste caso, sermos um 

homem e uma mulher pode nalguns momentos influenciar a escolha. 

Na prática como se passa a entrevista? Tento, na medida do que me é possível 

estar o mais disponível para escutar de forma empática e aceitante o aluno que 

quer falar comigo, tentando ser congruente e estar também à escuta das minhas 

próprias necessidades. Conhecendo-me sei que se não tiver um tempo limitado 

para falar com o aluno vai chegar um momento em que já não sou capaz de estar 

completamente presente e a minha atenção fica muito diminuída, por isso, cos-

tumo à partida definir um tempo suficiente mas limitado para esse encontro e 

digo-o logo no início: “ Fica combinado dia tal às x horas, mas só posso ficar até 

tal hora”. O aluno tem assim tempo de também se organizar sobre o que quer 

falar e já sabe qual o tempo de que pode dispor.  

É óbvio que colocar limites não significa rigidez, e há momentos e circunstâncias 

em que um aluno pode precisar de mais tempo, se isso se justifica e eu estou 

disponível esse tempo é alargado. Se de todo não consigo, marco de imediato 

um outro encontro. O importante é que as minhas palavras e atitudes possam 

mostrar que não são uma rejeição do aluno mas limites pessoais meus. 

A Escuta Ativa, como já afirmei anteriormente, não é uma técnica, e não é por 

tentar usar a reformulação e determinadas posturas físicas que estou a ser em-

pática, aceitante e congruente. A técnica nunca disfarçará os meus verdadeiros 

sentimentos. E se nesse momento não estou com disponibilidade interna ou ex-

terna, nunca conseguirei escutar como deve ser. Se não consigo marcar os meus 

limites, arrisco-me a mais facilmente adotar uma atitude de vítima, ou de acusa-
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ção: “Este aluno é demasiado exigente”… “Está sempre a querer a minha aten-

ção”. Entro no registo das mensagens-tu, mesmo que não o formule dessa 

forma. 

Escutar de forma empática e genuína é exigente, e nem sempre podemos escu-

tar com a concentração exigida, sobretudo se estivermos preocupados com os 

nossos problemas ou qualquer outra coisa. É preferível sermos honestos con-

nosco e com o nosso aluno. As pessoas não precisam de quem as escute sem-

pre, mas de pessoas que escutem quando podem sentir genuinamente compre-

ensão, e aceitação. Isto permitirá também ao nosso aluno ver-nos como uma 

pessoa humana e desfazer possíveis projeções e assimetrias. 

Durante a entrevista tento lembrar-me que este encontro é o encontro entre duas 

pessoas, e não um encontro assimétrico, embora cada um tenha as responsabi-

lidades que são próprias aos seus papéis de Aluno e Facilitador. Deixo que seja 

o aluno a ter a iniciativa de começar, a não ser que tenha sido eu a pedir para 

falar com ele. Tento ter presentes as atitudes de escuta ativa e que a conversa 

flua de forma natural. 

Já abordei detalhadamente as atitudes de escuta ativa e também alguns dos 

obstáculos à comunicação e não me quero tornar repetitiva. Dizer apenas que, 

durante a entrevista, vou tentando aferir, através de reformulações, se estou re-

almente a compreender o que o aluno me diz e está a sentir. Procuro, aceitá-lo 

e respeitá-lo na sua forma própria de ver, sentir e também nas decisões que 

toma. O meu objetivo não é tentar mudar a forma como o aluno vê a vida, mas 

antes de mais compreendê-lo. Sei também que uma aproximação intelectual na 

maioria das vezes entrava a empatia. Procuro não assumir responsabilidades 

pelo aluno, não querer controlar, dar sugestões, conselhos quando os assuntos 

são da sua inteira responsabilidade. 

Então isso significa que estou ali só a escutar? Sim e não. Há momentos em que 

escutar ativamente as pessoas não chega, por vezes os alunos precisam de res-

postas concretas. Por exemplo quando nos colocam questões diretas sobre a 

teoria da Biodanza, sobre algo que se passou na aula e não compreendem, ou 

outro assunto de ordem prática ou técnica.  
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Não dou respostas, sugestões ou conselhos quando se tratam de emoções ou 

decisões de ordem pessoal que transfeririam o poder e responsabilidade do 

aluno para as minhas mãos. Mostro que compreendo e estou disponível para o 

acompanhar no seu percurso, mas não para tomar decisões no seu lugar.  

Mas as pessoas são sempre capazes de encontrar soluções e resolver os seus 

problemas? Na maioria das vezes subestimamos os outros e projetamos os nos-

sos próprios medos, angústias e desejos. As pessoas são muito mais capazes 

do que aquilo que pensamos, e fazer o que elas podem fazer por elas mesmas, 

não é ajudar é torná-las dependentes e diminuir-lhes a autoestima. Afinal a men-

sagem que estamos a passar é a que ela não é capaz. É a diferença entre dar o 

peixe ou ensinar a pescar. 

Mas, também é verdade que em situações muito específicas nem sempre as 

pessoas conseguem resolver os seus problemas. Por vezes a pessoa está legi-

timamente dependente de nós ou de outros em relação a alguma informação ou 

recurso, ou está numa situação de tal fragilidade que precisa realmente de uma 

ajuda de outra ordem. Ex. Vai mudar de país e quer encontrar um novo grupo de 

Biodanza, e quer ter a certeza e segurança de que é um bom grupo e um Facili-

tador credenciado pela IBF. Ele pode não ter forma de aceder a essa informação. 

Outro caso, pode ser, o de um aluno que está a passar por momentos de grave 

instabilidade psicológica ou problema psiquiátrico. Em tais casos a escuta ativa 

é desnecessária, e até inadequada. É da minha responsabilidade aconselhar, 

orientar a pessoa e encorajar a encontrar um profissional da área se for caso 

disso. 

Terminando este capítulo quero apenas reforçar que não sou nenhum exemplo, 

muitas vezes ainda me incomodam os silêncios e fico nervosa ou agitada. Nem 

sempre sou capaz de aceitar os outros de forma incondicional, tenho muitos mo-

mentos em que quero tanto ajudar que caio na armadilha de querer dar respos-

tas, mas aprendi há muito tempo que a mensagem é maior que o mensageiro e 

não a posso reduzir. Ela não deixa de ser verdadeira e importante, só porque 

ainda não sou capaz de a viver a 100%. Claro que devo procurar a integração, 

a coerência, a congruência, mas tudo isto é um processo. Grave seria querer 

aparentar que ponho em prática na perfeição esta abordagem, ou que sou uma  
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Facilitadora modelo e sem falhas… Por vezes tenho dificuldades com alguns 

alunos… mas o mais importante é a determinação em crescer e em querer ser 

cada vez mais genuína, livre, e em querer dar essa possibilidade também aos 

outos, permitindo-lhes ser quem são, sem querer controlar ou possuir. Como nas 

danças em que damos as mãos a alguém, um tónus suficientemente forte para 

marcar presença, mas que não aperta, não obriga a estar ou a ficar, simples-

mente duas liberdades que se encontram e estão juntas porque ambas o deci-

dem.  

Termino com um texto de Marianne Wiliamson que me faz pensar em muito do 

que Rolando diz sobre o Numinoso. 

 

“O Nosso maior medo não é o de sermos incapazes.  

O Nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que 

pensamos. 

É a nossa luz e não as nossas trevas, aquilo que mais nos assusta.  

Vivemos a perguntarmo-nos: quem sou eu, que me julgo tão insignificante, 

para aceitar o desafio de ser brilhante, sedutora, talentosa, fabulosa? 

Na verdade, por que não? 

Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo ou os nossos fi-

lhos.  

Não existe nenhum mérito em diminuir os nossos talentos, apenas para que 

os outros não se sintam inseguros ao nosso lado.  

Nascemos para manifestar a glória de Deus – que está em todos, e não 

apenas em alguns eleitos. Quando tentamos mostrar esta glória, inconsci-

entemente damos permissão para que nossos amigos possam também ma-

nifestá-la. 

Quanto mais livres formos, mais livres tornamos aqueles que nos cercam.” 

Marianne Wiliamson 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao terminar este trabalho sinto-me ainda mais consciente de que o Facilitador 

de Biodanza, pela forma como se relaciona com os seus alunos, pode ser um 

poderoso eco fator humano positivo, e por isso mesmo, estou convencida que 

as Condições Básicas preconizadas por Rogers: Empatia, Aceitação Incondi-

cional e Congruência, são um valioso contributo. Todavia, só o serão na me-

dida em que estas atitudes, não sejam uma mera técnica, mas antes uma 

forma de ser e estar fruto de um processo de integração e transformação in-

ternas do próprio Facilitador. 

Com efeito, sob a aparência de simplicidade, a prática destas atitudes é de 

uma enorme exigência proveniente da autenticidade de quem as põe em prá-

tica. De facto, não são uma estratégia para atingir um objetivo. Nascem, sim, 

de uma profunda certeza: que todo o ser humano é um ser digno de respeito, 

autónomo, e com uma tendencial capacidade para realizar os seus potenciais 

genéticos se lhe forem dados os estímulos e condições para isso. 

O Facilitador ao terminar a sua formação e ao iniciar a facilitação, não ascen-

deu a uma condição superior, onde, agora tudo está feito. O próprio processo 

do Facilitador é um processo dinâmico, ele continua a ser uma pessoa em 

permanente evolução e é necessário que prossiga a sua formação técnica, 

pedagógica e de desenvolvimento humano. É precisamente nesta dimensão 

que me parece que a Abordagem Centrada na Pessoa pode ser um contributo, 

entre outros, para o Facilitador de Biodanza. 

Estou consciente de que esta monografia não esgota de forma nenhuma o 

muito que haveria a dizer sobre este tema. Seria interessante e necessário 

que futuros trabalhos e investigações mais aprofundadas pudessem abordar 

este assunto. Nomeadamente penso que seria proveitoso, que se realizasse 

um trabalho de campo, com questionários validados que pudessem avaliar 

em que medida as Condições Básicas assumidas pelo Facilitador podem in-

fluenciar o processo dos alunos. 
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Neste trabalho tentei dar a minha modesta contribuição, de um ponto de vista 

teórico, e uma breve partilha da minha experiência pessoal, tendo explicitado 

os fundamentos da abordagem que estão por detrás das Condições Básicas 

de Carl Rogers e a que o Facilitador de Biodanza é convidado, por Toro, a 

adotar. 
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