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1. Introdução
Nas seguintes páginas, iremos expor uma revisão bibliográfica do conteúdo teórico
desenvolvido por Carl Rogers, designado por Abordagem Centrada na Pessoa. Iremos discorrer
de conceitos‐chave desta teoria, tais como tendência Formativa e tendência Actualizante.
Vamos reflectir também sobre a importância da criação de um clima fértil para o
desenvolvimento de uma identidade humana genuína e construtiva, direccionando‐se para a
edificação da vida Plena.
É objectivo máximo deste trabalho, evidenciar que a teoria / operacionalizada da Abordagem
Centrada na Pessoa veste‐se de um tecido muito semelhante às vestes usadas pela Biodanza,
nomeadamente no que diz respeito ao foco central das suas teorias. A minha hipótese é a de
que ambas apresentam um modelo centrado na cosmovisão e na confiança inabalável da
beldade inata que pulsa na Vida e na Vida de cada singular ser humano. A Existência sentida
como um processo inventivo, fértil, sábio, que importa respeitar e saber harmonizar. Sabendo
que a Identidade individual que se É, acompanha em sincronia ritmo‐melódica, o giro de Tudo
o que Existe. O florescimento da humanidade, como um fluxo constante (vir‐a‐ser), numa
permanente actualização de Si‐mesmo, que é no mesmo instante um jeito de ser‐(n)o‐mundo
e uma forma de aprimorar o mundo.
Depois de marear sobre várias possibilidades de temas, surgiu‐me interiormente com uma
força singular de Titã, gerar esta monografia tendo como ponto de base o trabalho
desenvolvido por Carl Rogers, fundado na importância que o autor teve na minha vida,
aquando de meus estudos académicos em Psicopedagogia, tendo descoberto nos seus escritos
que considero vivenciais, uma entrada para a aceitação da beleza do meu próprio sagrado
templo interno, na mesma medida em que acompanhou a abertura para a beleza dos templos
manifestos.
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2. História da Biodanza e estória de Rolando Toro
Pele e Sangue do mesmo Corpo
Rolando Mário Toro Arañeda, nasceu a 19 de Abril de 1924, em Concepción no Chile. Foi
psicólogo, antropólogo, poeta e pintor.
Formou‐se como professor de ensino básico na Escola Normal “José Abelardo Núñes”,
Santiago, Chile, no ano de 1943. Desempenhou sua docência nas cidades de Valparaíso,
Talcahuano, Pocuro e Santiago (Chile), entre os anos de 1944 a 1957.
Tanto no Chile como em Buenos Aires, (para onde se mudou aos 47 anos) o trabalho de
Rolando Toro esteve voltado para as artes: pintura, poesia, fotografia, dança e teatro. Sua
crença na possibilidade de um paraíso terreno compartilhado por toda a humanidade
impulsionou‐o a buscar a fonte do “amor original”, do amor ao próximo, com a essencial
compreensão científicopoética de um amor que inclui inevitavelmente a dimensão corporal
activa.
Procurou desenvolver as suas ideias sobre a “possibilidade do contacto puro com a realidade
viva, por meio do movimento, do gesto e da expressão dos sentimentos” (Rolando Toro, 2002),
utilizando a música, enquanto idioma universal, a dança – integrando corpo, alma e a
expressão do ser, plena de sentido, de felicidade, ternura e força. Nas palavras do próprio
Rolando: “a Biodanza é um modo de convivência com a beleza...em que o contacto é
essencial” (Rolando Toro, 2002).
Ele sempre se revelou um autodidacta e estudioso do desenvolvimento humano e das suas
diferentes possibilidades de expressão, característica que manteve até ao final dos seus dias.
Buscou sempre vivenciar profundamente o trabalho científico, académico, artístico, bem como
as experiências místicas, essenciais para a formação de todo o seu pensamento.
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As suas experiências com músicas e danças em hospitais psiquiátricos, em meados da década
de 60, objectivavam a experimentação de diversas técnicas de desenvolvimento humano para
uma “humanização da medicina”. Essas técnicas envolviam psicoterapias de grupo, arte‐
terapia, psicodrama, entre outras.
Nessas experimentações, Rolando Toro observou cuidadosamente que alguns pacientes, no
início do trabalho, entravam em transe, surgindo modelos universais de expressão
(principalmente através do movimento e do desenho) relacionados às diversas emoções. Essas
observações levaram‐no à conclusão de que, se a música é capaz de promover este estado,
então ela exerce influência no psiquismo e, portanto, ela seria capaz de promover
modificações integradoras no comportamento das pessoas.
Foi assim, que Rolando Toro começou a estruturar o seu trabalho, de modo a relacionar
música, movimento e situações de contacto e de continente afectivo formando uma
Unicidade.
Rolando, criou então algumas danças e exercícios a partir de gestos naturais do ser humano,
com finalidades precisas, com a finalidade de estimular a vitalidade, a criatividade, o erotismo,
a comunicação afectiva entre as pessoas e o sentimento de pertença ao Todo.
A pesquisa científica que desenvolveu sobre respostas neurovegetativas demonstrou que
determinadas danças promoviam uma acção reguladora ao nível visceral, dinamizando ou o
sistema simpático‐adrenérgico ou o sistema parassimpático‐colinérgico. Observou também,
que outras danças estimulavam emoções específicas que geravam efeitos altamente
significativos sobre a noção de si mesmo e do próprio estilo de comunicação afectivo com as
outras pessoas.
A estruturação dessa concepção originou a Psicodança, embrião primevo do que hoje
nomeamos de Biodanza.
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A partir de então, a Psicodança foi sendo difundida e, em 1970, Rolando foi convidado a criar a
primeira disciplina de Psicodança na Pontifícia Universidade Católica do Chile, onde o mesmo
ocupava a cátedra de Psicologia da Expressão no Departamento de Estética.
Nesse período, acompanhou‐o na pesquisa, sua companheira Pilar Acuña, responsável por
conferir à Biodanza uma vertente poética.
Com o desenvolvimento de seus estudos sobre Psicodança, Rolando Toro deu‐se conta de que
estruturalmente poderia encontrar seus fundamentos base nas ciências que estudam a vida e
chegou à conclusão de que a essência do desenvolvimento humano não está apenas nos
aspectos psicológicos, mas também nos aspectos biológicos. Havia, também, o facto de que o
termo Psicodança, (não sua metodologia), já era utilizada no Psicodrama, por Jacob Moreno,
seu criador, em 1913, enquanto um de seus instrumentos. O que gerava uma certa confusão
entre estas duas linhas teóricas tão distintas.
Em 1971, já em Buenos Aires, onde passou a residir, Rolando Toro aprofundou ainda mais os
seus trabalhos com a dança, formalizando, então, o modelo operatório constituído por dois
eixos que pulsam num continuum:

Identidade

Regressão

Em 1976, a Biodanza chega ao Brasil, nomeadamente a Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.
Nessa época, Rolando Toro incorporou ao modelo teórico as linhas de vivência (movimento
ascendente espiralado) e apresentou os primeiros conceitos da teoria:
Vivência: “uma experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo num lapso de
tempo aqui‐agora (“génese actual”), abarcando as funções emocionais, cenestésicas e
orgânicas” (Rolando Toro, 1968).
Cristiano do Couto Martins
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E protovivência: “refere‐se às experiências que o recém‐nascido tem durante os seis meses
iniciais de vida. Caracterizam‐se pelas suas primeiras respostas aos estímulos, quer eles
provenham do seu interior, quer do seu exterior” (Rolando Toro, 1968).
No que diz respeito às linhas de vivência, Rolando, baseou‐se num grande estudo, tendo
chegado à conclusão que o caminho para a saúde acontece mediante a manifestação de nosso
potencial genético. Esse potencial apresenta a sua expressão no florir de cinco funções
universais e comuns a todo o ser humano. Chamou‐lhes de linhas de vivência. São elas (de uma
forma muito resumida):
Vitalidade caracteriza‐se por um bom nível de saúde e harmonia orgânica. Do ponto de vista
existencial, vitalidade compreende possuir fortes motivações para viver e possuir energia
disponível para a acção (ímpeto vital). Sentimentos de alegria interna, regozijo e plenitude
existencial encontram‐se numa pessoa vital. A vitalidade está vinculada ao humor endógeno
(estados de ânimo, eufórico ou depressivo), integração motora e equilíbrio neurovegetativo.
Sexualidade alude ao despertar da fonte de desejo, ao aumento do prazer, conexão com a
identidade sexual e com a diminuição da repressão sexual. No ser humano a sexualidade esta
associada ao prazer, possivelmente como um recurso da natureza para assegurar a
continuidade da espécie. Sexualidade e vida estão indissoluvelmente unidas. O desejo sexual
organiza uma forte motivação para viver.
A linha de Criatividade propõe a ampliação da Capacidade de expressar, renovar e construir.
Criatividade é uma função integrante da metamorfose cósmica. Um caminho trilhado entre as
passadas do Caos e da Ordem. No ser humano manifesta‐se como uma força de inovação
frente à realidade. A laboração criativa organiza uma linguagem única e singular e partir da
vivência pessoal. O aspecto mais nobre de expressão da criatividade é a criatividade existencial
aquela que acontece vertida nos gestos do quotidiano.
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10

Importância dos conteúdos teóricos
esculpidos por Carl Rogers para o facilitador de Biodanza
entranhado no sistema Rolando Toro

A Afectividade narra a capacidade de criar vínculos com outras pessoas através do amor, da
amizade, do alcance altruísta e capacidade de empatia. A afectividade figurada como
expressão da identidade. Esta afirmação é o alicerce teórico da concepção da afectividade. A
afectividade pode ter a extensão do “amor diferenciado”, dirigido a uma só pessoa, e a do
“amor indiferenciado”, dirigido à humanidade como um todo.
A Transcendência em Biodanza propõe expressar o instinto de totalidade, na função natural
do ser humano de vinculação essencial com o Todo existente: seres humanos, animais,
vegetais, minerais; em síntese, com a totalidade cósmica. Transcender é suplantar um limite,
refere‐se a superar a força do Ego e ir para além da auto‐percepção, para identificar‐se com a
unidade da natureza e com a essência das pessoas.
Estas linhas encontram‐se vivamente engelhadas umas nas outras, tecendo e revelando em
cada gesto o desenvolvimento da humanidade da pessoa.

Continuando a narração…
No Brasil, em meados da década de 70, num contexto de libertação de toda a repressão sexual
e de expressão vivenciada em anos anteriores, a Biodanza ganhou força pelo facto de se
apresentar como uma abordagem calma, sem produção de estresse emocional, com
comunicação leve, aberta e directa, actuando com grupos de pessoas e utilizando a música e o
movimento para a expressão do prazer, ao contrário das psicoterapias.
Em 1978/79, resultando de vivências, reflexões e discussões sobre a Psicodança, entre Rolando
Toro, Cecília Luzzi – sua então companheira que o ajudou a trazer aperfeiçoamentos técnicos
subtis e que desenvolveu sua aplicação com crianças – e, também, com contribuições de
colaboradores mais chegados, a palavra Psicodança foi substituído por Biodanza.
Oficialmente, esta mudança aconteceu em Março de 1979 no II Encontro de Biodanza e III
Assembleia Latino‐Americana de Biodanza, realizado em Belo Horizonte.
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Esta mudança aconteceu essencialmente pela concepção diferente da Biodanza sobre o ser
humano, a sociedade e a vida, que parte do entendimento de que a vida é o princípio de tudo
que existe (princípio Biocêntrico que abordaremos mais adiante). A Biodanza, rompe com a
visão antropocêntrica e desintegradora do mundo linear, desenvolvendo uma compreensão do
mundo Biocêntrica: “a vida não existe em função do ser humano, mas, o ser humano existe
porque nele há a vida” (Rolando Toro, 2002). A Biodanza, segundo o autor é uma amálgama de
arte, ciência e amor.
A segunda metade da década de 70 e início dos anos 80, ainda se apresentava fortemente
marcada pela ditadura militar no Brasil, foi contexto da perseguição à Biodanza e ao seu
criador. Os Conselhos de Psicologia, principalmente da Regional Nordeste, no período de 1979
a 1984, questionaram e perseguiram a Biodanza e Rolando Toro.
Roberto Crema foi convocado por duas vezes ao CFP – Conselho Federal de Psicologia do
Brasil, conseguindo esclarecer a diferença entre Psicologia e Biodanza, usando argumentos
sobre o Código e da Lei de Regulamentação do profissional de psicologia. À luz da lei, a
Biodanza jamais poderia ser confundida com a Psicologia.
Mas a luta por mercado e a disputa de poder entre psicólogos da época levaram o CFP a
denunciar Rolando Toro com base no Estatuto do Estrangeiro, criado pela ditadura, com a
finalidade de expulsar os padres estrangeiros ligados à Teologia da Libertação por ir de
encontro aos interesses da elite capitalista e do governo militar da época. Rolando foi então
detido em 1982, por quatro horas, tendo sido solto por se encontrar com o passaporte válido.
Na sua proposta, a Biodanza radicalmente contradiz toda e qualquer repressão sexual, levando
os “moralistas” e “guardiões da moral” a tentarem de toda forma abortá‐la. Alguns ainda
contribuíram para estabelecer confusão quanto aos propósitos da Biodanza, realizando
“festinhas” como sendo sessão de Biodanza – conhecidas como “Biodanza do oba‐oba”.
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A Biodanza no Brasil foi muito perseguida durante o final da década de 70 e início dos anos 80.
Uma grande parte de seus facilitadores eram psicólogos e muitos sofreram ameaças dos
conselhos de psicologia estaduais e de instituições federais, inclusivamente de perda de
diploma. Face a esse cenário, muitos deixaram a prática. Ainda assim, três encontros nacionais
foram realizados com palestras de Rolando Toro, quando também facilitou sessões de
Biodanza para alunos, um em São Paulo, outro em Belo Horizonte e o terceiro em Brasília.
Tendo em conta a conclusão chegada sobre a sua importância, em Abril de 1980 foi definida
uma estratégia inicial para a Biodanza no Brasil. Hoje já existe uma estratégia mundial dado o
seu alcance em todos os continentes.
Foi na fertilidade desse ano, que várias pessoas se integraram no movimento Biodanza e que
com ela até hoje trabalham. Dentre elas destaca‐se o importante trabalho desenvolvido por
Cézar Wagner, Ruth Cavalcante e de alguns didactas e facilitadores, para a sistematização e
difusão da Biodanza no Brasil. Ressalte‐se também a forte orientação social da Biodanza no
Ceará devido aos ideais dos já citados Ruth e Cézar e de outros activistas sociais.
Em Maio de 1980 Rolando Toro, até então residente em São Paulo, de onde chegou a ir para
Brasília, retornando a São Paulo, veio para Fortaleza para desenvolver o movimento Biodanza,
trazendo‐a ao Ceará. Naquela época, alunos de Psicologia organizaram uma turma para um
curso de Biodanza ministrado por Rolando. Este residiu em Fortaleza por quatro meses,
período em que realizou diversas viagens a João Pessoa, Natal, Recife, São Luiz, Salvador e
Teresina, sempre acompanhado de um advogado para defendê‐lo dos ataques dos conselhos
de psicologia.
Em 1980, em Fortaleza, foi realizada uma reunião para elaboração de toda uma estratégia para
o desenvolvimento da Biodanza em diversas partes do Brasil, marcando o início da segunda
fase da história da Biodanza.
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O início de sua implantação deu‐se na concretização de uma maratona de Biodanza realizada
por Cézar Wagner em Dezembro de 1980, na cidade de Recife, que marcou o início do Grupo
Pernambucano de Biodanza.
O primeiro e importante evento desta fase aconteceu no Congresso de Biodanza, realizado em
1981 em Fortaleza, sendo este, na verdade, além do IV Encontro Nacional de Biodanza,
também, o I Congresso Nacional e I Congresso Latino‐Americano de Biodanza.
Nesse Congresso foram tratados diversos assuntos como: reavaliação das acções de Biodanza;
criação

de

grupos

e/ou

associações;

programação

dos

encontros

nordestinos;

desenvolvimento sistemático da acção social; formação de facilitadores (carências,
possibilidades e viabilidade que resultou na criação no ano seguinte da Escola Nordestina de
Biodanza). Todos os assuntos estavam relacionados à construção do movimento, à
participação das pessoas, à organização, à profundidade, à preocupação científica e social,
sendo tudo discutido e resolvido em grupo.
A ALAB enquanto entidade representativa, impôs‐se a partir de 1981, sendo sua gestão até
1985 conduzida por Rolando Toro como Presidente e por Cézar Wagner, Vice‐Presidente,
tendo exercido acções essenciais para a Biodanza em toda a América Latina alcançando o grau
de maturidade que hoje detém. Ressalte‐se os períodos de 1989 a 1990, que contou com Maria
Lúcia Pessoa na Presidência e com Ruth Cavalcante na Vice‐Presidência, responsáveis pela
articulação necessária para estruturação, organização e criação das escolas de Biodanza e, de
1991 a 1995, com Cézar Wagner na Presidência.
Essas duas gestões resultaram na integração e expansão da Biodanza com a realização de
diversos eventos, publicações, sistematização da Teoria da Biodanza e na publicação dos
catálogos de músicas e exercícios, que levaram à unificação do programa de formação de
todas as escolas de Biodanza.
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Nesse esforço de fortalecimento e difusão da Biodanza, em Março de 1981, foi realizada uma
aula aberta sobre Biodanza, num encontro de psicoterapia, ocorrido em Recife, e para um
grupo de psicólogos de João Pessoa.
Em 1982 Rolando Toro estruturou o modelo operatório e o modelo das vivências num único
modelo teórico.
Também em 1982, foi realizada em Fortaleza, uma mesa redonda sobre os diversos aspectos
da Biodanza da qual participaram um antropólogo, um advogado, um educador, uma
psicóloga e um representante do Conselho Estadual de Psicologia, o qual acabou não tendo
mais argumentações de rebate às colocações feitas sobre a Biodanza.
Em 19 de Outubro de 1982, foi criada, por Rolando Toro e Cézar Wagner, a primeira escola de
Biodanza, a Escola Nordestina de Biodanza – ENEB, com sede em Fortaleza. A escolha de
Fortaleza deveu‐se à sua equidistância de todas as capitais nordestinas e, também, por
estarem ali, à época, polarizadas as acções de Biodanza no Nordeste e de boa parte do Brasil.
A Escola funcionava em forma de maratonas, realizadas a cada 45 dias, com a participação de
Rolando Toro e de Cézar Wagner e congregou alunos oriundos de todos os estados do
Nordeste do Brasil. Sua meta sempre foi sintetizar e consolidar a Biodanza no Nordeste,
transferir teoria e prática de Biodanza a pessoas interessadas, tornar possível a
profissionalização do facilitador de Biodanza e promover a supervisão aos facilitadores
licenciados de Biodanza, cuja concretização foi um trabalho de muita dedicação. O modelo da
Escola Nordestina para construção, organização, aprofundamento e expansão da Biodanza é
adoptado até hoje em toda a América Latina.
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Rolando Toro (1982), aquando da inauguração da ENEB, em carta aos alunos da Escola
expressou o seu sentimento:

“Desde acá, después de esos días de creación y amor, mis recuerdos permanecen encendidos y mis
pensamientos se dirigen hacia ustedes, como hilos tendidos sobre una dulce eternidad.
Quiero comunicarles mi alegría por el trabajo realizado en conjunto. Estamos creando nuevas
formas de civilización, donde se restablezca el respecto por la vida, por todo lo que está ahí
ofreciéndose para nosotros, los alimentos, la floresta, el mar, los amores. Aprender a percibir eso
sin esfuerzo nem ansiedad. Entender que el paraíso es una forma de relación con nuestro cuerpo y
com la gente.
Es verdad que estamos cautivos por un sistema de dominación creado por mentes enfermas.
Dentro de ese caos de opresión y muerte, luchamos por establecer las realidades básicas de la
vida: el nascimiento, la alegría, la convivencia, al Arte, todo aquello que constituye el pulsante
sueño mundial de vida. Cada uno de ustedes, al hacerse presente a nuestro llamamiento, pudo
conectar con lo inmediato que ofrece la existencia. Al hacerse presentes, brindaron a cada uno de
los otros lo mejor de unos mismos.
Esta carta no podrá nunca expresar todo el amor que recebí y la confianza que ustedes. delegaron
en mí, en mi amigo Cézar y en todos los que contribuyeron en la génesis de la Escuela Nordestina
de Biodanza. En esa Escuela se realizará la unión del corazón iluminado a la conciencia.
Receban todo mi amor”
Rolando Toro
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A partir de 1983, definiu‐se as bases e inter‐relações do modelo operatório da Biodanza,
passando a extrapolar os limites do grupo regular de Biodanza para o estudo de experiências
interiores, resultante de estudos desenvolvidos por Rolando Toro sobre vivências do medo e da
coragem de enfrentá‐lo, por meio de exercícios específicos de auto‐expressão. A este trabalho
Rolando Toro denominou de Projecto Minotauro.
Em 1984, a Biodanza chega à Europa, na França, por intermédio de Verónica Toro (filha de
Rolando) e seu marido, Raul Terrain.
Em 1986, a dificuldade de Cézar Wagner em oferecer supervisão a todos os facilitadores
licenciados no Nordeste, por conta da grande extensão da região, a Escola Nordestina de
Biodanza considerou ser necessário desmembrar‐se em três, que assim ficou: Escola de
Biodanza da Bahia, Escola de Biodanza de Pernambuco e Escola de Biodanza do Ceará.
Em 1989, a convite dos amigos Giovanni Salvatti e Emmi Mozzetti‐Monterumici para realizar
um programa de difusão do sistema Biodanza, Rolando Toro decidiu ir viver para Itália para
implantar a Biodanza na Europa. Em Paris e em Marselha contou com a colaboração de Ana
Leila, também formada na Escola de Biodanza em Fortaleza.
Em 1990 há algumas modificações no modelo teórico, entre elas o deslocamento da
identidade que sai do eixo horizontal passando a permear todo o modelo.
A sistematização da teoria da Biodanza originou‐se na época da Escola Nordestina, resultante
de um perseverante e paciente trabalho realizado por Cézar Wagner, iniciado com o
recolhimento de inúmeros textos escritos por Rolando Toro que encontravam‐se espalhados
por toda a América Latina nas mãos de diversas pessoas. Seu trabalho de sistematização desse
material reunido resultou em quinze volumes que constituíram a Teoria da Biodanza.
Como material pedagógico para as escolas de Biodanza, foram elaborados Catálogos de
Biodanza a partir desses volumes e da experiência de alguns facilitadores.
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O Brasil é considerado o berço de desenvolvimento da Biodanza por ter sido o lugar em que foi
amplamente aceite, reconhecida, organizada, expandida e onde sua teoria foi desenvolvida,
elaborada e sistematizada.
Em Dezembro de 1991 Rolando Toro retornou ao Chile para realizar uma grande maratona de
Biodanza, marcando o início de sua estruturação naquele país.
Com o tema “Biodanza 27 anos depois”, realizou‐se em Fortaleza, o II Congresso Internacional
de Biodanza.
Em 1994 foi criada a Escola de Biodanza do Piauí.
Também em 1994, o modelo teórico da Biodanza é mais uma vez modificado em consonância
com os estudos desenvolvidos de que há um continuum do transe entre a consciência
intensificada de si mesmo e a regressão à origem (fusão com o cosmos) que, no modelo de
1990, estava representado pela consciência diminuída de si mesmo.
A Biodanza vem ganhando espaço, inclusivamente internacionalmente, devido a uma
estratégia mundial, num esforço de estruturação e organização. É encontra‐se em toda a
América Latina, Europa e África.
Na Europa foram criados grupos de Biodanza na Suíça com trabalhos realizados por Gorettie e
Allan que fizeram a sua formação na Escola Nordestina de Biodanza. Mais tarde, consolidou‐se
a Escola de Formação na Suíça que, posteriormente, foi assumida por Nadia Robin.
Em 1997, Rolando Toro voltou a residir no Chile, de onde coordenava as actividades do
movimento Biodanza de todo o mundo. Criou a Escola Modelo de Biodanza e diversos cursos,
entre os quais “Curso de Actualización y Formación de Didactas de Biodanza”.
No ano de 2000, foi publicada a edição italiana Biodanza e a portuguesa, no Brasil, em 2002.
O primeiro livro publicado por Rolando Toro foi Projecto Minotauro organizado por Eliane
Matuk.
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2.1. A sua obra bibliográfica:
1

La Noche – Poemas. Editorial Carmelo Soria – Santiago de Chile, 1952. (Espanhol)

2 Projecto Minotauro. Abordagem Terapêutica do Sistema Biodanza, Editora Vozes –
Petrópolis (RJ), Brasil, 1988. (Português)
3

Éxtasis del Renacido ‐ Poemas ‐ 2da Edición ‐ Editorial Galac ‐ Caracas, Venezuela,
1992. (Espanhol)

4 Tras los Pasos de Afrodita ‐ Poemas. Editorial Oasis – Oaxaca – México, 1995 (Espanhol)
5

Lo Imposible Puede Suceder ‐ Poemas. Editorial Oasis – Oaxaca – México, 1995
(Espanhol)

6 Auf Den Spuren von Aphrodite. Uberstsetzung: Susanne Okotie, Melanie Delval,
Gabriele Langmeyer. Lonopono – Viena, Austria, 1997.(Alemão)
7

L´Alfabeto della Vita ‐ Poemas escritos conjuntamente con Giovanna Benatti y Nicola
Franceschiello, Edición Privada, 1997 (Italiano)

8 Biodanza. Editorial Rede – Como – Itália, 2000. (Italiano)
9 Biodanza. Editora Olavobrás, EPV – Brasil, 2002. (Português)
10 Balada del Ángel Caido ‐ Poemas, Edición Privada, Santiago de Chile, 2005. (Espanhol)

Até seu falecimento (Fevereiro de 2010) Rolando Toro exercia o cargo de Presidente da
International Biocentric Foundation, com sede em Inglaterra e fundada por ele. Juntamente
com Claudete Sant'Anna, sua actual companheira, cuidavam ambos da administração e da
coordenação das actividades da Biodanza de todo mundo.
A visão Biocêntrica do mundo resultou na elaboração do princípio Biocêntrico, seu paradigma
de sustentação. Essa nova compreensão de mundo vem promovendo mudanças culturais e
metodológicas em várias dimensões de actuação do ser humano, influindo no mundo
organizacional das empresas, melhorando qualitativamente seus processos relacionais
humanos e da própria organização; na pedagogia, tendo originado a Educação Biocêntrica; nas
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actividades ligadas à saúde; e, principalmente, na actuação de cada pessoa que dela tenha
conhecimento e nela se lance, tornando‐se referência para possibilidades de mudanças de
comportamento mais saudáveis.
A Biodanza é uma abordagem de facilitação do desenvolvimento humano, criada por Rolando
Toro a partir de um movimento profundo em sincronia com os princípios cósmicos de vida.
A base conceptual da Biodanza segundo o autor (2002) provém de uma “meditação sobre a
vida, ou talvez do desespero, do desejo de renascer de nossos gestos despedaçados, de nossa
vazia e estéril estrutura de repressão. Poderíamos dizer com certeza: da nostalgia do amor.
Mais que uma ciência, é uma poética do encontro humano, uma nova sensibilidade frente à
existência”.
A Biodanza surge inicialmente como uma intensa desobediência dos valores culturais e
mecanicistas dos tempos modernos, da ditadura de distracção da sociedade de consumo e das
ideologias tirânicas. Nos tempos de hoje, acompanhando também o desenvolvimento de
Rolando, a Biodanza é apresentada com doçura e leveza, mantendo a intenção, intensidade e a
fundura iniciais.
A proposta fundamental é a mesma, restaurar na pessoa o vínculo original consigo mesmo,
com a sua matriz espécie, com a Terra e com o Cosmos, entendidas todas como uma única
Unidade imbricada na multiplicidade da sua diversidade.
A Biodanza propõe um renovado estado de viver, despertando uma sensibilidade presente
mas adormecida.
O seu modelo teórico e metodológico vem sendo construído nos últimos quarenta e cinco
anos, tendo seu marco inicial em 1965, quando se deu o início de sua sistematização
operacional.
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3. Biografia de Carl Rogers
“A infância mostra o homem, como a manhã mostra o dia”.
Jonh Milton

3.1. A família e os primeiros anos…
Carl Ransom Rogers nasceu em Oak Park – Illinois a 8/01/1902. Foi o quarto de 6 filhos.
Educado numa família extremamente próxima e unida onde se respirava um ambiente
religioso (protestante) e moral muito estrito, quase que poderíamos dizer fundamentalista.
O seu pai apresentava um verdadeiro culto pela dimensão laboral.
Sendo uma família muito conservadora, isto é, muito enraizada nos valores tradicionais e
fechada sobre ela mesma, era ao mesmo tempo intelectualmente muito estimulante,
sendo que ambos os pais tinham formação universitária.
Os pais, controlavam o comportamento de suas crias de uma forma subtil e afectuosa. A
vida social era algo que não merecia aprovação, nada de bebidas com teor alcoólico, nada
de danças ou de espectáculos, nem sequer os jogos de cartas eram permitidos.
Desde muito novo Carl Rogers mostrou‐se interessado pela leitura e pelo “saber”. Foi
sempre um aluno excepcionalmente brilhante, mantendo, no entanto, uma colaboração
constante nos trabalhos do quotidiano familiar, reduzindo ao mínimo a sua rede relacional
fora da família. A hipervalorização do trabalho físico ou intelectual, não dava azo a outras
actividades de lazer, que não fosse a leitura dos clássicos, de preferência de carácter
religioso.
Tinha 12 anos quando o pai comprou uma quinta para onde toda a família foi viver. Um dos
motivos desta mudança, foi pretender afastar os filhos adolescentes das “tentações” da
vida social.
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Na quinta, interessou‐se por matérias que tiveram uma influência real no seu futuro
trabalho. O pai, resolvera organizar a sua nova herdade numa base científica e, para isso
adquirira um grande número de livros sobre agricultura racional. Isso fez com que o jovem
Rogers ganhasse curiosidade pelas ciências naturais. Rogers, confessa mais tarde que foi
esse interesse inicial que o conduziu posteriormente a uma compreensão fundamental das
ciências, aprendendo desta forma como se orientam as experiências, como se comparam
grupos de controlo experimentais, como se tornam constantes as condições, variando os
processos, para que se possa estabelecer a influência de uma determinada variável.
Aprendeu como é difícil verificar uma hipótese e adquiriu deste modo o conhecimento e o
respeito pela ordem científica através dos trabalhos práticos e de observação, junto dos
meios naturais.
Passavam‐se tempos agradáveis em família mas sem convivência social externa. Carl,
tornou‐se uma criança solitária que lia incessantemente e que não teve ao longo de todo o
tempo de colégio, mais do que dois encontros com raparigas…

3.2. A educação no liceu e na universidade…
Dedicou‐se no liceu à aprendizagem da agricultura. Durante os 2 primeiros anos de colégio,
modificou a sua vocação profissional, na consequência de algumas (muito) entusiasmadas
reuniões de estudantes sobre religião. Em função da descoberta desta nova paixão,
desistiu dos estudos em agronomia científica para se consagrar e entregar ao sacerdócio.
No seu terceiro ano de colégio, foi escolhido para uma viagem à China, (viagem que durou
6 meses) com a finalidade de participar num congresso Internacional da Federação Mundial
dos estudantes cristãos. Esta experiência revelou‐se de grande importância para o autor.
Veja‐se: vivia‐se o ano de 1922, apenas 4 anos depois do terminar da 2ª grande guerra
mundial. O jovem Carl, pode constatar in loco a amargura com que os franceses e os
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alemães se continuavam a odiar, embora a nível individual e independente parecessem
muito cordiais. Indagou interiormente sobre como é que pessoas sinceras e honestas
poderiam acreditar em doutrinas religiosas/políticas tão diferentes e como essas crenças os
poderiam fazer ter comportamentos hostis. Esta reflexão dirigiu‐o a uma emancipação
pela primeira vez na sua vida, da atitude religiosa dos seus pais e percebeu que já não a
poderia perfilhar. Esta independência gerou tensões nas relações familiares, mas também
compreendeu que foi nesse momento de crise que se tornou uma pessoa independente.
Foi durante esta viagem que se apaixonou por uma rapariga que já conhecia desde a
infância, e com quem casou, logo depois de terminado o liceu, para que pudessem
prosseguir juntos os estudos universitários.
Decidiu entrar no «Union Theological Seminary», com a intenção de se preparar para o
abraço devoto a uma missão religiosa. Apresentava‐se motivado para uma carreira
pastoral e empenha‐se social e politicamente, tentando demonstrar a incompatibilidade do
cristianismo e da guerra.

3.3. Ser Psicólogo
Neste seminário, entrou em contacto com alguns professores que o influenciaram numa
profunda crença na liberdade de investigação e na busca incessante da verdade.
Interessou‐se vivamente por conferências de psicologia e psiquiatria.
Juntamente com outros companheiros de estudo, solicitou à direcção do colégio que os
deixassem organizar seminários oficiais, sem a presença do director, com a intenção de
resolverem os problemas através de seus próprios recursos pessoais. Carl relata que esta
experiência, foi de tal forma satisfatória e enriquecedora, que o ajudou a reformular todo o
seu sistema de valores, no que diz respeito à (não) importância da intervenção de uma
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autoridade externa, para resolver os problemas dos alunos. Foi também marcante no que
diz respeito à redefinição da sua orientação nos estudos.
Assim, no segundo ano do curso transfere‐se para o Teachers College da Universidade de
Columbia com o objectivo de frequentar o curso de psicologia clínica e psicopedagogia.
Nessa instituição é marcado pela filosofia de John Dewey que terá um grande impacto na
evolução das suas ideias. Entretanto, para sustentar economicamente a família continua a
colaborar com instituições eclesiásticas no ensino religioso.
Inicia, durante o seu internato, trabalhos clínicos com crianças.
Foi‐se sentindo progressivamente atraído por trabalhos de orientação infantil e a pouco e
pouco, dedicou‐se ao trabalho de psicopedagogia, tendo começado a pensar em tornar‐se
psicólogo consultor. Perto do fim do internato empregou‐se como psicólogo numa
associação para a protecção à infância.
Foi neste trabalho, no “Institute for Child Guidance” que aconteceram as suas primeiras
experiências como psicólogo, todas ainda alicerçadas nas concepções teóricas que
predominavam na altura, o Behaviorismo e a Psicanálise.
Foi na meninice desta sua primeira experiência clínica, que Rogers começa a sentir a cisão
entre o pensamento psicanalítico freudiano e o maquinal behaviorismo e os seus
sentimentos e percepções particulares acerca do que é Ser Ser‐Humano.
Posteriormente à sua graduação, Rogers principiou a sua carreira como psicólogo no
Rochester Center.
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3.4. Em Rochester
Passou os 12 anos que se seguiram a laborar em psicologia clínica, em trabalhos de
diagnóstico e de planeamento de casos de crianças delinquentes e desprovidas de
quaisquer condições sócio‐afectivas, crianças que eram enviadas pelos tribunais e pelos
serviços de protecção social. Um período que o autor descreve de isolamento profissional,
dedicando‐se sobretudo à relação terapêutica com os seus pacientes.
Foi neste tempo de contacto muito directo, em contexto de atendimento clínico, que
Rogers modifica a sua percepção no que diz respeito à importância da relação no processo
de tratamento psicoterapêutico, e que se demarca por completo das influências
académicas e teóricas que alicerçavam a Psicologia de então e que foram a base da sua
formação.
Nas palavras do autor (1961), e a respeito das aprendizagens neste tempo:
“Descobri que é o próprio paciente que sabe aquilo de que sofre, em que direcção se deve ir,
quais os problemas que são cruciais, que experiências foram profundamente recalcadas.
Comecei a compreender que, para fazer algo mais do que demonstrar a minha própria
clarividência e a minha sabedoria, o melhor era deixar ao paciente a direcção do
movimento do processo terapêutico”.
A equipe com a qual trabalhava era bastante diversificada e constituída por pessoas de
diferentes formações profissionais. As suas discussões sobre os métodos de tratamentos
fundamentaram as suas experiências pessoais e diárias, Rogers reconheceu a necessidade
de existir uma acção norteada por princípios transdisciplinares.
De referir também que foi neste momento que C. Rogers passou a estender as suas
consultas a todas as faixas etárias.
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3.5. Psicólogo? Eu?
Ao longo deste período começou a duvidar se seria um psicólogo. Pois ia constatando que
se afastava das normas convencionais da prática psicológica. A universidade onde
trabalhava fez‐lhe (inclusivamente) ver que não estava interessada no seu ensino na secção
de psicologia. Começou então, a dar alguns cursos, no instituto de sociologia, sobre como
compreender e como tratar crianças difíceis. Pouco depois, o Instituto de Pedagogia quis
incluir as suas lições num curso incluído num programa sobre educação.
Em 1939, publica o seu primeiro livro: “O tratamento clínico da criança problema”, no qual
expõe o essencial das suas reflexões e pesquisas realizadas até esse momento.
Com a publicação desse livro começa a ser conhecido na qualidade de psicólogo clínico e é
convidado para professor catedrático na Universidade do Estado do Ohio, sendo da sua
responsabilidade a cadeira de Técnicas de Psicoterapia.
Pelo facto de ter passado muitos anos da sua carreira envolvido directamente com o
tratamento de pacientes, a passagem para o meio académico da universidade de Ohio, não
se revelou de fácil integração.
Foi baseado na sua experiência no contexto clínico, que as suas aulas foram dadas, ficou
óbvio, para o restante corpo docente, que o seu trabalho com clientes, tinha‐lhe permitido
elaborar novas formas de pensar sobre a prática psicoterapêutica, reflexões essas que
divergiam amplamente das abordagens académicas convencionais. De qualquer forma, as
críticas iniciais a que foi submetido e o interesse que os estudantes demonstravam pelo seu
trabalho e sua teoria, impulsionaram‐no a explorar com mais intensidade as suas
perspectivas singulares, sendo que destas reflexões se materializaram um conjunto
significativo de livros.
Não deixando de referir os modelos mais importantes em psicoterapia e aconselhamento,
tem a possibilidade de junto com os seus alunos, de explicitar a sua abordagem terapêutica
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numa perspectiva que ele considera mais genericamente como “as novas” ou “mais
recentes terapias” e que define, por oposição às “antigas”, como sendo centrada na
operacionalização de conceitos tais como: a expressão, a auto‐aceitação, a tomada de
consciência e a relação terapêutica, e não sobre a análise do passado, a sugestão ou a
interpretação.
Assim, durante a sua passagem pela Universidade de Ohio introduz na faculdade o ensino e
a prática da psicoterapia assim como a supervisão e, ainda, surge com a inovação de, pela
primeira vez, utilizar a gravação integral das entrevistas e de tratamentos completos, como
metodologia de investigação sobre os processos terapêuticos.
Desenvolve progressivamente e de uma forma pragmática, uma intervenção cada vez mais
“não directiva”, utilizando técnicas de reformulação e clarificação dos sentimentos,
assentes numa atitude de maior aceitação do sentir do cliente por parte do facilitador.
Carl Rogers só tem consciência da originalidade do seu pensamento quando é confrontado
com as reacções provocadas pela conferência que faz na Universidade de Minnesota a 11
de Dezembro de 1940. Ele intitula‐a: “Novos conceitos em psicoterapia” e nela atesta que o
alvo da nova terapia não é resolver um problema específico, um sintoma, mas ajudar o
indivíduo a crescer integralmente, de maneira que ele possa fazer face ao problema actual
e aos problemas que mais tarde apareçam de uma maneira mais bem integrada. Baseia‐se
muito mais na tendência individual para o crescimento, saúde e adaptação. Em segundo
lugar, explica ainda Rogers, “esta nova terapia põe mais ênfase nos elementos emocionais
da situação, do que nos aspectos intelectuais...” Em terceiro lugar, “esta nova terapia dá
maior ênfase à situação imediata do que ao passado do indivíduo...”, finalmente, diz
Rogers, “esta abordagem considera a relação terapêutica em si mesmo como uma
experiência de desenvolvimento” (1961).
Criticado ou apreciado, ele não deixa os auditores indiferentes e toma consciência de que a
sua posição relativamente à terapia é invulgar. Rogers (1961) diz: “pode parecer absurdo

Cristiano do Couto Martins

27

Importância dos conteúdos teóricos
esculpidos por Carl Rogers para o facilitador de Biodanza
entranhado no sistema Rolando Toro

alguém poder nomear o dia em que a Terapia Centrada no Cliente nasceu. Contudo, eu
sinto que é possível nomeá‐lo como sendo o dia 11 de Dezembro de 1940”. Essa data
passou, assim, a ser considerada no movimento rogeriano como sendo a fundadora do
movimento.
Em 1945, Carl Rogers tornou‐se professor de Psicologia na Universidade de Chicago e
secretário executivo do Centro de Aconselhamento Terapêutico, quando elaborou e definiu
ainda melhor o seu método de terapia centrada no cliente, formulando paralelamente uma
teoria da personalidade e conduzindo pesquisas sobre a psicoterapia, o que muito pouco
era feito em relação à abordagem capital do momento, a Psicanálise.
Em 1957, foi para a Universidade de Wisconsin, onde passou a ensinar, trabalhar e
pesquisar até o ano de 1963. Curiosamente, foi nessa Universidade que se licenciara anos
antes.
O período de 1945 a 1957 é para Carl Rogers muito rico quer do ponto de vista humano quer
do ponto de vista científico, publicando extensa bibliografia e, mais particularmente, o livro
“Terapia Centrada no Cliente onde, com a colaboração da sua equipa, faz a conjuntura das
suas pesquisas e reflexões.
No entanto, no período compreendido entre 1949 e 1951, Carl Rogers atravessa um
período de profundo sofrimento, pois, após ter vivido momentos de extrema dificuldade no
processo psico‐terapêutico de uma paciente esquizofrénica, passa por um período de
depressão que afecta a sua capacidade de trabalho e de funcionamento. Finalmente, aceita
a ajuda de um dos seus discípulos, Ollie Bown, com quem faz uma psicoterapia pessoal,
experimentando nele mesmo a eficácia do seu modelo, o que lhe proporcionou um longo
percurso de “crescimento” pessoal que nunca mais abandonou.
Durante largos anos, liderou um grupo de pesquisadores que realizaram um brilhante
estudo intensivo e controlado, utilizando a psicoterapia centrada com pacientes
esquizofrénicos, obtendo, em alguns pontos, muito material sobre a relação terapêutica e
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muitos outros dados de interesse científico, em termos estatísticos, quer com os pacientes,
quer com os seus familiares. De qualquer modo, foi o início de uma abordagem mais
humana junto dos pacientes hospitalares.
A partir de 1964, Carl Rogers associou‐se ao Centro de Estudos da Pessoa em La Jolla,
Califórnia, entrando em contacto com diversos teóricos humanistas e filósofos como
Martin Buber.
Rogers passou a ser agraciado por muitos psicólogos pelo seu trabalho científico, e atacado
por outros profissionais, nomeadamente psiquiatras e médicos que viam nele e na sua
teoria uma abordagem absurda e/ou perigosa para o status e o poder que mantinham.
Contudo, viram‐se forçados a reconhecer, às custas das inúmeras pesquisas sérias levadas
por Rogers e seus auxiliares, que o psicólogo pode ter tanto ou mais sucesso no tratamento
psicoterapêutico quanto um psiquiatra ou um psicanalista.
Podemos dizer que o seu reconhecimento profissional, foi, finalmente, expresso na sua
eleição para presidente da Associação Americana de Psicologia, e pela eleição como
presidente da recém criada Academia Americana de Psicoterapeutas e pela atribuição do
Prémio pelo Eminente Contributo Científico (Distinguished Scientific Contribution Award),
pela Associação Americana de Psicologia, que sublinhava aquando da atribuição da
distinção: “por ter desenvolvido um método original para descrever e analisar o processo
terapêutico, por ter formulado uma teoria da psicoterapia e dos seus efeitos na
personalidade e no comportamento, susceptível de ser testada, pela extensa e sistemática
pesquisa, para explicitar o valor do método e explorar e testar as implicações da teoria. A
sua imaginação, persistência e adaptação flexível do método científico no ataque dos
grandes problemas envolvidos na compreensão e modificação da pessoa moveram esta
área de interesse psicológico para dentro das fronteiras da psicologia científica”.
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O fulcro da sua abordagem passa da importância dada às técnicas para, progressivamente,
acentuar as atitudes, isto é, as atitudes de compreensão empática, de aceitação do cliente,
de congruência do facilitador, de confiança nas capacidades do cliente para a auto‐
actualização das suas potencialidades e para a auto‐organização e, finalmente, para uma
valorização das potencialidades terapêuticas da relação.
Este tempo é também espaço para um período de intensa actividade de investigação
durante o qual mais de duzentas pesquisas são realizadas assim como milhares de sessões
de terapia são gravadas e analisadas. Publica em 1957 um dos seus mais importantes
artigos, no qual procura de maneira rigorosa definir as condições necessárias e suficientes
para mudança terapêutica da personalidade, condições essas que seriam comuns a todas
as relações terapêuticas quaisquer que fossem os modelos teóricos que as inspirassem e
susceptíveis de serem testadas experimentalmente. Este artigo continua a ser hoje um dos
pilares do modelo da Terapia Centrada no Cliente e tem sido objecto de um corpo
numeroso de pesquisa.
No Verão de 1961, Carl Rogers faz uma longa viagem ao Japão onde é recebido
calorosamente e onde estabelece laços de amizade e de partilha profissional que considera
como muito enriquecedores. Nesse mesmo ano publica o livro Tornar‐se Pessoa, que
rapidamente se torna um best‐seller mundial.
Nesse livro Carl Rogers explora a aplicação dos princípios da terapia centrada no cliente a
outros domínios do humano – educação, relações inter‐pessoais, relações familiares,
comunicação inter‐grupal, criatividade — e apresenta a sua abordagem como uma filosofia
de vida, uma “maneira de ser”, com profundas implicações e aplicações em todos os
domínios do humano. Foram vendidos perto de um milhão de exemplares desta obra.
Rogers investe cada vez mais no trabalho com os grupos de encontro. O interesse pelos
grupos já tinha começado em 1946‐47. O livro “Grupos de encontro”, publicado em 1970,
aparece como um instrumento de trabalho apreciado tanto pelos profissionais como pelos
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leigos e distingue‐se rapidamente como um livro de consulta obrigatória na área. Ele segue
uma linha de divulgação e análise da sua pesquisa, que vê premiada, em 1966, através da
atribuição do Óscar do melhor documentário de longa duração do ano, ao filme produzido
por Bill McGaw “Journey into Self”. Este filme apresenta na íntegra uma sessão de grupo de
encontro facilitada por Carl Rogers.
Em 1971, em colaboração com o filho David e Orienne Strode, Rogers desenvolve o
“Human Dimension Project” para utilização dos grupos de encontro na educação médica e
na formação da relação médico‐doente.
A sua atenção dirige‐se também de maneira prioritária, nesta época, para o campo da
educação, propondo uma pedagogia experimental, centrada no aluno. A Pedagogia
Experimental é objecto de um grande número de trabalhos de pesquisa que se encontram
parcialmente descritos nos dois grandes livros: “Liberdade para Aprender”, publicado em
1969, e “Liberdade para Aprender nos Anos 80”, publicado em 1983. O essencial da sua
mensagem consiste no facto de que os alunos aprendem melhor, são mais assíduos, mais
criativos e mais capazes de solucionar problemas quando os professores proporcionam o
clima humano e de facilitação que Carl Rogers propõe.
A partir de 1972, dedica‐se preferencialmente à intervenção e reflexão sobre os aspectos
referentes às áreas sociais políticas, explorando as possibilidades de maturação e de
criatividade que os grupos de encontro oferecem.
Expõe o essencial destas reflexões no livro publicado em 1977 “Poder Pessoal”, onde
apresenta o seu modelo de abordagem centrada na pessoa e a sua filosofia de intervenção
não só como um modelo de psicoterapia mas também como uma abordagem eficaz em
todas as relações humanas, quer elas sejam relações de ajuda, relações pessoais ou
políticas.
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Em 1978, Carl Rogers faz uma análise do sucesso das negociações de Camp David, entre
Israelitas e Egípcios no que diz respeito à dinâmica de grupo de encontro e propõe essa
fórmula para a resolução dos conflitos sociais e políticos.
Recordemos que o “modelo de Campo David” é aplicado de novo em 1995, com relativo
sucesso, para pôr fim, ao conflito armado da Bósnia e de novo em 1998 para dar um novo
impulso aos acordos de paz no médio oriente.
Carl Rogers investe cada vez mais nos últimos anos da sua vida na investigação,
empenhando‐se em grandes oficinas transculturais e/ou de esforços pela paz.
Rogers foi, por duas vezes, eleito presidente da Associação Americana de Psicologia e
recebeu desta mesma associação os prémios de Melhor Contribuição Científica e o de
Melhor Profissional.
Apesar de duras críticas também recebidas, foi considerado por muitos cientistas,
psicólogos, psiquiatras e educadores entre 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 Pastoral, a Educação e Pedagogia, a Psico‐pedagogia, a Orientação
Educacional e até mesmo a Literatura, o Cinema e as Artes.
Foram também realizados muitos filmes sobre o seu trabalho e deixados vários
documentos sonoros e audiovisuais que registram o seu modo de ser como Psicólogo e
facilitador, principalmente sobre os trabalhos realizados em grupos.
Destacado pioneiro no desenvolvimento da chamada Psicologia Humanista, ou Terceira
Força em Psicologia, Carl Ransom Rogers foi um dos principais responsáveis, pelo acesso e
reconhecimento dos psicólogos ao universo clínico, antes dominado pela psiquiatria
médica e pela psicanálise. Sua postura enquanto facilitador/cientista sempre esteve
apoiada em sólidas pesquisas e observações clínicas, podendo‐se, dizer que o campo de
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pesquisas objectivas voltadas para o referencial teórico da Abordagem Centrada na Pessoa
é formado por um número respeitável de trabalhos.
Achamos importante referir que publicou mais de 250 artigos, cerca de 20 livros, sozinho
ou em colaboração com outros autores, e foram ainda realizados cerca de 12 filmes sobre o
seu trabalho, deixando um elevado número de documentos sonoros e audiovisuais que
exemplificam a sua actividade.
Os seus últimos anos foram também marcados, sobretudo após a morte de sua esposa
Helen, em Março de 1979, por um maior interesse pela dimensão espiritual do homem,
pela sua integração numa globalidade que o transcende e que se insere numa harmonia
global do universo. Toma consciência da importância da dimensão da “presença” na
terapia, que ele associa a uma forma de comunicação transpessoal e na qual a intuição tem
um papel importante. Apresenta‐a como um novo campo a explorar no âmbito da sua
abordagem e no domínio daquilo que se poderia chamar, talvez, os estados alterados de
consciência.
Em 1987, o seu nome faz parte do grupo das personalidades indicadas para a atribuição do
prémio Nobel da Paz. No mesmo ano, na Califórnia, a morte colhe‐o na sequência de uma
fractura do colo do fémur. De acordo com as instruções que deixara, as máquinas que
mantinham “artificialmente” a sua vida foram desligadas após três dias de coma. Apesar da
sua idade avançada, e antes do acidente, continuava perfeitamente lúcido, extremamente
activo, e desfrutando plenamente da vida em todos os domínios e, como ele dizia aos seus
amigos mais próximos, como nunca o fizera antes.
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4. Rolando Toro e Carl Rogers
Entrelaçando percursos
Exalto nas biografias destas duas valiosas representações do Humano o facto de ambos terem
tido um contributo marcante no que diz respeito à mudança do paradigma existencial
imperante.
Esta mutação principiou igualmente por acontecer nas ciências do comportamento para se
estender suave e consistentemente para outros domínios, do desenvolvimento humano ao
terapêutico, passando pela educação, pela arte, pela gestão, culminando nas relações
familiares e nos simples gestos do quotidiano.
Mais do que um contributo disponibilizado para uma elite de profissionais especializados, o
enfoque de ambos é reconhecer e religar o Homem à sua fonte primitiva e essencial de vida.
Vida entendida numa perspectiva cósmica.
Ambos autores confiam que esta possibilidade de plenitude está desde sempre impresso na
virtualidade do Humano, como expressão de um ritmo cósmico, numa melodia que palmilha
desde o romper dos tempos.
Antes do período rogeriano, o mar terapêutico, educacional e podemos dizer também politico
e social (rescaldo da 2ª grande guerra mundial), encontrava‐se imerso num horizonte
derrotista da vida. Principalmente tingidos pelo contributo freudiano, a psicologia
dimensionava o homem como um animal que importa conter e controlar, para que não
promovesse a sua destruição e destruição dos demais. No contexto clínico, o paciente é tido
como alguém que sofre de um determinado sintoma que interessa curar via acção externa a
partir de um perito. O foco está no problema e não na gestalt da pessoa. Quem detém o poder
de cura é o terapeuta especializado. Tratava‐se de uma abordagem centrada no terapeuta.
Concretamente, no que diz confere à educação (tirando meritíssimas excepções,
nomeadamente os movimentos de: Maria Montessori, Paulo Freire, Jean Piaget, entre outros),
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o educando era visto como uma tábula rasa, como um recipiente vazio que interessava encher
através do conhecimento técnico de informações do Sr. professor que tudo sabe e tudo
domina. Não é considerado o mundo interno do aluno e muito menos as suas capacidades para
organizar sua vida.
Carl Rogers acredita, baseado nas ciências naturais, nomeadamente na agronomia, na biologia
e a física, que existe uma tendência natural para que a pessoa se desenvolva em direcção a
uma vida absoluta e satisfatória, em qualquer domínio da vida. Existe pulsando e latejando,
uma força de origem cósmica (tendência formativa) que sabe qual a melhor direcção a cursar
se tiver uma estimulação adequada (condições mínimas e suficientes), actualizando no
humano a capacidade de ser o melhor que pode ser naquele determinado momento.
Rolando Toro, aterrou um pouco mais tarde nesta nave que dança pelo espaço a mais de
107.000 Km/h, cerca de 22 anos depois.
Nutrido por uma família de educadores, reconhece desde cedo a importância dos factores
amorosos e afectivos, a importância da qualificação para o desabrochar das qualidades
inerentes ao Ser. Parte de sua vida, dou‐a ao prazer de edificar um sistema teórico‐vivencial
que assenta no princípio Biocêntrico, que se baseia na hipótese teleonómica, ou seja, que
existe um projecto cósmico para a vida em que os seres são a expressão dela, realizando um
projecto individual através das suas funções vitais. Robustece a ideia que todos os elementos
do ser perseguem a finalidade que bebe da mesma fonte primitiva única que pretende recriar‐
se e enriquecer‐se constantemente, “viva que cria vida”.
O objectivo da educação Biocêntrica (do qual a Biodanza é o mediador por excelência e através
do qual se expressam os potenciais genéticos de vitalidade, sexualidade, criatividade,
afectividade e transcendência) é a conexão com a vida. A sua didáctica operativa é a vivência.
A Educação Biocêntrica não tem como prioridade a formação intelectual/tecnológica (não a
condenando), mas sim o desenvolvimento de pautas interiores para viver. A imagem do
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homem proposta pela Educação Biocêntrica é a do “homem relacional, o homem ecológico, o
homem cósmico” (Rolando Toro, 2002).
Também aqui encontramos semelhanças com o pensamento rogeriano na educação, pois
ambos apresentam uma proposta educativa que nasce da originalidade de cada um e de uma
preparação para a vida. Estão ambos interessados em repensar a Educação no sentido de ela
poder ajudar as pessoas a aprender a viver e conviver e a poderem ser mais plenas na
totalidade da sua expressão, onde se possa aprender não apenas pelo cognitivo, mas também
e principalmente através das emoções, do sentir, das sensações, da intuição e da ampliação do
entendimento de si e do mundo.
Nas páginas que se seguem, daremos conta de uma forma mais detalhada, das semelhanças e
diferenças de pensamento apresentadas pelos dois autores, mas podemos concluir que
coexiste em ambos, uma fé firme e imperturbável no desenvolvimento da espécie humana.
Afirmam que o desembrulhar da identidade tem a possibilidade de acontecer de uma forma
salutar e inteira em direcção ao Melhor de Si. A via a seguir propõe os autores, é uma via de
beleza amorosidade e expressão, desde si, ao encontro afectivo com o outro e com profundo
reconhecimento da sacralidade da vida. Reconhecem no dealbar dos seus trabalhos e na
manifestação de suas vidas a Potência que é a Vida, toda a virtualidade de ser Ser‐cósmico, de
ser útero e pai de vida.
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5. Contexto Histórico de onde emerge a Psicologia Humanista
“Não saber o que aconteceu antes do teu nascimento seria para ti a mesma coisa que
permanecer criança para sempre”.
Cícero

A psicologia humanista irrompeu na década de 50, ganhando força nos anos 60 e 70,
consequência de uma reacção às ideias psicológicas pré‐existentes nomeadamente o
behaviorismo e a psicanálise.
As críticas ao comportamentalismo behaviorista giravam em torno da sua abordagem
constringida, postiça e estéril da natureza humana, que reduzia o Homem a um funcionamento
maquinal e animal, disposto instrumentalmente ao condicionamento.
A divergência à psicanálise surgiu no questionamento à ênfase no inconsciente, nas questões
biológicas e eventos passados, no estudo de pessoas neuróticas e psicóticas e na
compartimentalização do indivíduo. O Foco das consultas era colocado na doença e não na
pessoa. Apresenta uma visão pessimista do humano. Na concepção psicanalítica postulada
Sigmund Freud, o Id., a natureza fundamental e inconsciente do Homem é constituída por
instintos que se pudessem exprimir livremente levariam ao incesto, assassínios e outros
crimes, causando a devastação da vida em sociedade.
O movimento humanista teve forte influência das filosofias existenciais e da fenomenologia.
As convicções e as certezas apoiadas no racionalismo começam a ruir no século XX, quando a
razão começa a entrar em crise devido à existência da corrida ao armamento e à pouca
contribuição dos avanços tecnológicos na diminuição das desigualdades sociais no mundo.
O existencialismo tem o homem como ponto de partida nos processos de reflexão. A
fenomenologia como a consciência do ser sobre algo, a investigação da experiência
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consciente: o fenómeno. Com a contribuição do alemão Martin Heidegger, filósofo
fenomenológico, há um retorno à teoria do conhecimento e das questões ontológicas. O ser e
a existência no Todo passam a ser a questão central. Outros autores, tais como Gordon Allport,
Abraham Maslow, Rollo May e Carl Rogers foram de suma importância para o emergir deste
movimento.
A grande contribuição desta nova escola pode ser colocada na ênfase da experiência
consciente, na crença na integralidade entre natureza e a conduta do ser humano, no livre
arbítrio, espontaneidade e poder de criação do indivíduo, e no estudo de tudo que tenha
relevância para a condição humana.
Somente mediante a perspectiva da totalidade, é que a consciência é entendida. Esta, por sua
vez, deve ser submetida à temporalidade, impedindo‐a de ficar estática e desmistificando a
existência de uma realidade pura. O seu valor máximo reside na relação que se estabelece
entre as realidades.
Experienciar vivencialmente o tempo presente como uma totalidade que aponta a integração
eu‐mundo é fundamental para a libertação das exigências do passado e do futuro.
O Optimismo acerca da liberdade e do potencial humano é bastante revelador das crenças do
movimento humanista.
A teoria humanista tem como principais teóricos Abraham Maslow (1908‐1970) e Carl Rogers
(1902‐1987), que foi considerado o pai espiritual do movimento. Rogers abandona o
comportamentalismo, abraçado no início de sua carreira, por passar a acreditar na tendência
inata que cada pessoa traz em si para se tornar auto‐realizadora. Este seria o nível mais alto da
existência humana, onde a realização do potencial de cada indivíduo seria conquistada. Para
ele, os indivíduos bem ajustados psicologicamente têm auto‐conceitos realistas, sendo a
angústia psicológica advinda do impasse ou desarmonia entre o auto‐conceito real (o que se é
de facto) e o ideal para si (o que se deseja ser). Rogers defendia que o cliente deveria
determinar o conteúdo e a direcção do tratamento, uma vez que este tem dentro, vastos
recursos para o auto‐entendimento e para alterar o seu comportamento.
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6. Tendência Formativa e Tendência Actualizante
“A principal tarefa na vida de um homem é a de dar nascimento a si próprio”.
Eric Fromm

6.1. Tendência Formativa
Desde que o Big Bang deu origem ao nosso universo, há 15 biliões de anos, esta tendência
tem se concretizado sequencialmente em múltiplas e diversas formas, como num processo
complementar. Primeiro a cosmogénese. A energia pura liberada com a explosão do que
seria um “átomo primordial” que conteria toda a energia e toda a matéria do universo,
materializando‐se progressivamente sob a forma de partículas sub atómicas. Estas por sua
vez organizaram‐se sob a forma de átomos que a seguir constituíram as moléculas, que
deram e dão origem aos corpos celestes. O processo de cosmogénese deu origem à
geogénese, à terra e ao seu processo evolutivo. Aqui se tem desdobrado a evolução.
Inicialmente uma célula primitiva que, por um processo ininterrupto de actualização e
aperfeiçoamento deu origem a toda a escala dos seres vivos, diferenciando‐se
sequencialmente e de forma continua em unicelulares aquáticos, algas, vegetais, bactérias,
vírus, protozoários, peixes, anfíbios, repteis, mamíferos e aves, num processo de 3 biliões
de anos.
Jerold Bozard (2001) diz‐nos que “cada indivíduo vivo é a encarnação dos embates
sucessivos do processo evolutivo, oferecendo, inevitavelmente no seu momento histórico a
sua vida”. Cada momento da vida é um momento de um contínuo processo de busca de
complexificação e de ordenamento mais elevado da Vida. Vida como um todo indivisível. A
actualização e expansão das potencialidades espontâneas de cada ser humano é o produto
e o substrato de todo o processo evolutivo.
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A cada momento, a criação e recriação da consciência, quer das pessoas sobre si e sobre o
meio, são uma dimensão actual e concreta do processo de evolução da vida e do universo.
Carl Rogers define a Tendência Formativa como sendo uma propriedade do Universo
perspectivado como uma unidade, trata‐se de um impulso em direcção ao aumento da
complexidade e à redução da entropia que permeia o Todo. O autor (1980) relata que “do
mais ínfimo átomo à mais longínqua das galáxias, uma força motriz promove a evolução de
todos os seres (animados e inanimados), desafiando a inclinação à desagregação postulada
pela Segunda Lei da Termodinâmica, criando um paradoxo que não pode ser explicado
pela ciência materialista”.
Até à data de suas definições teóricas, os físicos focavam principalmente a “entropia”, a
força que conduz no caminho da deterioração e da desordem. Rogers reflecte que essa
tendência vem sendo sobrevalorizada. Sabe‐se que existe um impulso que principia na
ordem e que tende a degenerar em acaso, num processo em que cada estágio se torna
menos organizado que o anterior. Do mesmo modo conhecemos bem a deterioração na
vida orgânica. Um sistema seja ele uma planta, um animal ou um homem degenera‐se com
o passar do tempo, passando por graus de organização funcional até o momento em que a
decadência atinge um estado de êxtase. Sabe‐se muito sobre a tendência universal de todo
o sistema se degenerar em direcção a um estado cada vez mais desordenado, cada vez
mais caótico. O mundo é tradicionalmente visto como uma grande máquina, que vai
reduzindo sua marcha até que interrompe num momento finito.
Mas a tendência formativa, pode ser igualmente observada em qualquer nível do universo,
contudo, é menos reconhecida. Toda forma que vemos ou conhecemos surgiu de outra
mais simples, menos complexa. Este fenómeno é, no mínimo, tão significativo quanto a
entropia.
Há indícios de que cada galáxia, cada planeta constituiu‐se a partir de um turbilhão menos
organizado de partículas, núcleos de hidrogénios que chocaram para formar moléculas de
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hélio, mais complexas na sua estrutura. Os elemento mais simples da atmosfera da Terra,
que já existiam antes da vida começar, o hidrogénio, o oxigénio e o nitrogénio, sob a forma
de água ou amónia, são infundidos por cargas eléctricas ou por radiação e começam a
formar‐se moléculas mais pesadas, seguidas de aminoácidos mais complexos. Parece que
somos apenas um passo além da formação do vírus e de organismos vivos ainda mais
complexos. À luz desta perspectiva, está em marcha um processo criativo complexo e não
desintegrador (Bozard, 2001).
Há provas advindas de várias disciplinas que permitem a afirmação que em cada organismo
não importa em que nível, exibe um fluxo subjacente de movimento em direcção à
realização construtiva das possibilidades que lhe são inerentes.
Nas palavras de Rogers (1984) “quer falemos de uma flor de um carvalho, de uma minhoca
ou de um belo pássaro, de uma maça ou de uma pessoa, creio que estaremos certos ao
reconhecermos que a vida é um processo activo e não passivo. Pouco importa se o estímulo
venha de dentro ou de fora, pouco importa que o ambiente seja favorável ou desfavorável.
Em qualquer das condições, os comportamentos dos organismos estarão voltados para a
sua manutenção, seu crescimento e reprodução. É a própria natureza do processo a que
chamamos vida. Esta tendência pode evidentemente ser desvirtuada ou frustrada, mas não
pode ser destruída sem que se destrua também o organismo”.
O autor (1980) relata um episódio da sua infância em que ilustra essa tendência: A caixa em
que a família armazenava o suprimento de batatas para o Inverno era guardada no porão,
vários metros abaixo de uma pequena janela. As condições eram desfavoráveis, mas as
batatas começavam a germinar – eram brotos pálidos e brancos, tão diferentes dos
rebentos verdes e sadios que as batatas produziam quando plantadas na terra, durante a
primavera. Mas esses brotos tristes e esguios cresceram 2 ou 3 pés na procura da luz
distante da janela. No seu crescimento bizarro, esses brotos eram uma expressão tão
desesperada da tendência formativa. Nunca seriam plantas, nunca amadureceriam, nunca
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realizariam o seu verdadeiro potencial. Mas sob as mais adversas circunstâncias, estavam a
tentar ser uma planta. A vida não renunciaria da sua possibilidade de se realizar, mesmo
que não pudesse florescer.
A formação de cristais, relata o autor, é um outro exemplo fascinante. Em cada caso, de
uma matéria fluida menos ordenada e menos simétrica, emerge a forma cristalina,
surpreendentemente única, simetricamente ordenada e quase sempre bela. Ao nos
maravilharmos com a perfeição e complexidade de um floco de neve, podemos lembrar‐
nos que ele se originou a partir de um vapor informe e tosco.
Rogers, defende a hipótese que existe uma tendência direccional formativa no universo,
que pode ser observada no espaço estelar, nos cristais, nos microrganismos, na vida
orgânica mais complexa e nos seres humanos. Trata‐se de um tendência evolutiva para
uma maior ordem, uma maior complexidade, uma maior inter‐relação.
O universo está em constante construção e criação, assim como em deterioração. Este
processo também é evidente no ser humano. Somos pois um representante fulgoroso
deste pulsar rítmico cósmico.
Talvez, o processo de evolução orgânica seja melhor compreendido se visualizarmos o
desenvolvimento do óvulo humano fertilizado. Inicia‐se nos estágios mais simples de
divisão celular, passa ao estágio aquático do girino e chega ao bebé humano, complexo e
extremamente organizado.
Podemos num gesto gráfico pueril definir a evolução da complexificação da consciência
humana desde o alvorecer dos tempos até ao momento deste instante de aparente lucidez.
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6.2. Tendência à Auto‐Actualização

“A perfeita harmonia do universo realiza‐se quando se permite a cada coisa‐
acontecimento ser livre e espontânea o que ela é sem interferência. De um modo mais
subjectivo, equivale a dizer deixar que tudo tenha liberdade de ser tal como é”.
Dhamadhatu

A hipótese central desta orientação pode ser colocada em escassas palavras. As pessoas
possuem dentro de si vastos recursos para o seu próprio entendimento, compreensão, e
para a modificação de suas atitudes e comportamentos. Esses recursos podem activar‐se
na presença de um clima de atitudes psicológicas facilitadoras.
Existe de uma forma inata, uma tendência do Homem para se realizar a si próprio, para se
tornar no que em si é potencial. Trata‐se da possibilidade de exprimir a tendência directriz,
evidente em toda a vida orgânica, humana e não humana, de se expandir, de se estender,
de se desenvolver e amadurecer.
A esse processo humanizado de tendência natural, direccionada para a complexidade e
completude, Rogers chama de “tendência actualizante”, presente infindavelmente em
todas as pessoas.
Na espécie homo sapiens, essa tendência manifesta‐se quando o indivíduo progride desde
seu início unicelular para um funcionamento orgânico complexo, para um modo de
conhecer e sentir abaixo do nível de consciência, para um conhecimento consciente do
organismo e do mundo externo, para uma consciência transcendente de harmonia e da
unidade do sistema cósmico.
Há um aspecto básico da natureza humana que leva uma pessoa na direcção a um estado
de maior congruência e a um funcionamento mais realista. Além disso, este impulso não é
limitado aos seres humanos, é parte do processo de todas as coisas vivas. É este impulso
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que é evidente em toda vida humana e orgânica, expandir‐se, estender‐se, tornar‐se
autónomo, desenvolver‐se, amadurecer. A tendência a expressar e activar todas as
capacidades do organismo na medida em que tal activação valoriza o organismo ou o Self.
Rogers lembra que em cada um de nós há um impulso inerente em direcção a sermos
competentes e capazes quanto o que estamos aptos a ser biologicamente. Como uma
semente contém dentro de si impulso para se tomar uma árvore, também uma pessoa é
impelida a se tomar uma pessoa total, completa e auto‐actualizada.
O impulso em direcção à saúde não é uma força esmagadora que supera todo e qualquer
obstáculo ao longo da vida, pelo contrário, pode ser embotado, distorcido e reprimido.
Rogers vê‐o como a força motivadora dominante numa pessoa que está funcionando de
modo livre, não paralisada por eventos passados ou por crenças correntes que mantenham
a incongruência.
O substrato de toda a motivação é a tendência do organismo à auto‐realização, que
abrange não apenas a manutenção mas também o seu crescimento em direcção à vida
plena, que é o mesmo que dizer, em direcção à expressão de todas as suas potencialidades
inatas.
A prática, a teoria e a pesquisa deixam claro que a abordagem centrada na Pessoa baseia‐
se na confiança em todos os seres humanos e em todos os organismos para a expressão
plena do desabrochar de suas aptidões latentes.
Podemos observar pela nossa própria experiência, que as condições em que se
desenvolvem algumas pessoas têm sido tão desfavoráveis que as suas vidas quase sempre
se parecem anormalidades desvirtuadas, pouco habitadas pelos princípios de humanidade.
Para tornar mais visual, lembremos das crianças de ruas nas grandes cidades brasileiras
abandonadas enquanto bebés ou, dos famintos em países africanos.
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No entanto, pode‐se confiar que a tendência realizadora está presente nessas pessoas.
Para as pessoas saudáveis, os resultados podem parecer bizarros e inúteis, mas são uma
tentativa desesperada da vida para existir. Esta tendência construtiva e poderosa é o
alicerce da abordagem centrada na pessoa.
O facilitador centrado na pessoa, actua baseado num número de pressupostos associados
com esta tendência. Eles incluem a orientação que dá ênfase ao mundo da pessoa como
um todo, dentro do qual evita o conhecimento “acerca” do paciente, tratando‐o de igual
para igual, respeita e confia nas suas percepções e considera que são estas a verdadeira e
única autoridade sobre o cliente.
O valor básico da terapia centrada na pessoa é que o poder da pessoa reside mais nela
própria do que num especialista exterior. Este valor dá mais ênfase à visão interna do
cliente do que à visão externa do facilitador. Considera‐se que os clientes avançam pelos
seus próprios caminhos, ao seu ritmo e que efectuam o seu crescimento pelos seus
próprios processos que são reconhecidamente ímpares.
A terapia centrada na pessoa confia na potência das forças naturais da vida e esforça‐se por
estabelecer um clima que não interfira com os seus propósitos.
A função do facilitador é facilitar o processo actualizante do cliente. Este é um processo
direccional, apontado para o crescimento, que inclui movimentos em direcção à realização,
plenitude e perfeição das potencialidades e capacidades inerentes à sua ontogénese. È um
processo selectivo, na medida em que é direccional e construtivo e, tende a enriquecer e
conservar a integridade do organismo/pessoa. Poderia apresentar‐se um resumo da teoria:
1

Há no cliente uma força motivadora, ou seja a tendência actualizante.

2 Há algumas pré‐condições para o facilitador, ou seja: apresentar a qualidade de
autenticidade, experienciar a compreensão empática, a partir da estrutura interna da
pessoa e experimentar um olhar incondicional positivo em relação a este.
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3

Quando o cliente se apercebe da compreensão empática e do olhar incondicionalmente
positivo do facilitador, a sua tendência actualizante manifesta‐se e intensifica‐se.

O pressuposto básico é a entrega a uma sabedoria oriunda do sagrado interior para guiar as
escolhas e o processo de vida, confiante na jornada que a entrega conduz, abrindo‐se ao
frescor que brota da consciência e da inconsciência da sua realidade total. Confia na
sensibilidade individual para se ouvir e ser guiado pela própria experiência interior, pelo
mestre interior, nas palavras do autor.
Na complexidade da pessoa total é encontrada a capacidade para a auto‐cura e
desenvolvimento da consciência. Encarnado na pessoa, o mistério essencial de todas as
coisas vivas, a realidade de que sob condições favoráveis pode‐se crer no desenvolvimento
de suas capacidades em direcções construtivas e criativas como individuo e como membro
da espécie humana.
“Esta tendência é operativa, durante todo o tempo, para o desenvolvimento de todas as
capacidades da pessoa, em sentidos que sirvam para a manutenção e crescimento do
organismo” (Rogers, 1959).
O objectivo e a arte do facilitador centrado na pessoa é a criação de um clima em que a
tendência formativa/actualizante possa romper, permitindo que a expressão livre da
pessoa aconteça.

6.3. Tendência actualizante e auto‐organização
Podemos facilmente encontrar um paralelismo entre o conceito de tendência actualizante
e conceito de princípio de auto‐organização, pilar da teoria Biocêntrica:
Uma das características fundamentais, associada ao princípio Biocêntrico, é o conceito de
auto‐organização. Este conceito designa‐se por Autopoiese ou autopoiesis (do grego auto
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“próprio”, poiesis é o acto criativo, da mesma raiz de “poesia”); a vida é auto‐poiética, ela
cria, ela inventa e reinventa‐se a si própria.
Foi um termo encontrado na década de 70 pelos biólogos e filósofos chilenos Francisco
Varela e Humberto Maturana para qualificar a capacidade dos seres vivos de se
engendrarem a si próprios.
Segundo esta teoria, um ser vivo é um sistema auto‐poiético, caracterizado como uma
rede fechada de produções moleculares, onde as moléculas produzidas geram com suas
interacções a mesma rede de moléculas que as produziu. A conservação da auto‐poiese e
da adaptação de um ser vivo ao seu meio são condições sistémicas para a vida. Por isso, um
sistema vivo, como sistema autónomo está constantemente a se auto‐produzir, auto‐
regular, e sempre a manter interacções com o meio, onde este apenas desencadeia no ser
vivo mudanças determinadas na sua própria estrutura, e não por um agente externo.
Maturana e Varela sabiam que a realidade externa muda; que os seres vivos de alguma
forma “tomam conhecimento” dessas mudanças; e que esse processo os leva a mudar
também. Eles debruçaram‐se então sobre o processo da cognição, sobre o que seria esse
“tomar conhecimento”.
Concluíram que qualquer saber a respeito da realidade externa é uma obra interna. Ou seja,
para o “conhecedor”, a realidade em si não existe, só existe a sua realidade, internamente
criada. Isso renega a visão tradicional, pela qual os nossos cinco sentidos são canais que
provêem acesso directo à realidade, e o “conhecimento” seria uma representação, uma
imagem da realidade, a mais fiel possível.
O que Maturana e Varela comprovaram foi que os seres vivos não são agregados de partes,
são padrões de interrelacionamentos entre essas partes, padrões dinamicamente
renováveis. E que a realidade não “entra” em nós, de fora para dentro, pela visão e demais
sentidos; ela pode no máximo estimular uma reorganização desse padrão de
interrelacionamentos – um processo íntimo, autónomo.
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Para todo e qualquer ser vivo, não existe o mundo em si, cada um cria o seu próprio
“mundo”. E esse mundo é criado e renovado a partir daquilo que o ser... é – até aquele
instante. E esse acto criativo faz com que o ser... mude. Agora, no instante seguinte, ele
tornou‐se um ser que renovou o seu mundo – que “conheceu”.
O que a autopoiesis nos comunica é que viver é conhecer, conhecer é viver – para cada ser
humano, a trajectória de seu encaixe com o seu “mundo” é única e, portanto, o seu
conhecimento também é único. Em outras palavras, tudo seria conhecimento “tácito”,
experimental.
Podemos então de uma forma simplificada, dizer que no processo de actualização, no
caminho de se ser quem se é, numa concepção rogeriana, a pessoa está constantemente a
recriar‐se, inventar‐se e a auto‐oganizar‐se segundo Humberto Maturana e Francisco
Varela.
Podemos também associar o conceito de princípios de vida cósmica e principio Biocêntrico
proposto por Rolando Toro, para definir impulso de evolução constante, com a tendência
formativa.
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6.4. Tendência Formativa e Tendência Actualizante
Reflexão à luz das teorias do caos e da complexidade
Estes dois princípios básicos do movimento rogeriano estão ligados entre si, não só do
ponto de vista conceptual como também do ponto de vista etimológico. Em qualquer um
deles há uma nítida referência a um impulso para um determinado fim, veiculado pela
palavra tendência.
Temos, portanto, como ponto de partida destes dois conceitos o sentido de força
propulsora que impele o organismo para um determinado fim. Ou seja, estes dois
princípios sintetizam a perspectiva motivacional do comportamento dos seres vivos em
geral e do homem em particular, na sua formulação mais básica.
Rogers posiciona‐se numa concepção do homem e do comportamento humano, ao nível
da interferência de um conjunto de forças gerais e universais, que determina, no plano mais
essencial, o comportamento humano.
É evidente que Rogers não falava em instintos nem em motivações primárias, mas através
de uma outra linguagem fala em processo direccional, ou seja, em forças (o que Rolando
Toro decidiu chamar com princípios cósmicos de vida) que impelem o comportamento para
um determinado fim, o que em termos conceptuais, é coincidente com a noção actual de
motivação primária ou de comportamento instintivo (J. Marques Teixeira, 1996).
Retomando o sentido profundo de tendência verificamos que a sua essência é o movimento
e portanto, a mudança. Por outro lado, dado o carácter universal desta tendência existe um
sentido também de permanência. Isto é, a ideia de tendência não é uma simples ideia, mas
antes uma ideia que engloba, simultaneamente, a mudança e a permanência.
Os princípios básicos do modelo de abordagem Centrada na Pessoa, tal como enunciados
pelo criador, assentam nos modelos mais actuais da ciência, nomeadamente nas chamadas
teorias da complexidade. É evidente que Rogers, apesar de ter sido influenciado por
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autores como Prigogine e Capra, não tinha ainda ao seu dispor todos os desenvolvimentos
teóricos que nos últimos 10 anos caracterizaram o actual paradigma.
Atentos agora com mais pormenor à tendência formativa. A principal tese de Rogers é a
seguinte: existe no universo, uma tendência formativa que pode ser observada em
qualquer nível.
Comecemos por analisar o segundo termo deste princípio: formativa. Deriva do latim
forma ou do grego morphé, esta designação remete‐nos para um princípio morfogenético
como um processo criador. Ou seja, a todos os níveis do universo, funciona uma força que
impulsiona para a organização formal e que nesse processo as novas formas cobrem‐se da
característica do novo. Dito de outro modo, os múltiplos sistemas do universo tendem a
organizar‐se em conjuntos delimitados de um fundo geral, através de uma maior
complexidade de organização interna. A esta maior complexidade de organização,
correspondem novas singularidades no seio da multiplicidade de opções.
Um outro aspecto a destacar da formulação desta tese é o carácter universal desta
tendência. Este carácter é interdependente da possibilidade de uma morfologia geral. Em
qualquer nível da organização da matéria esta tenderá para a criação de novas formas de
organização mais complexa e isso ocorrerá através do mesmo princípio de morfogénese.
Estamos perante a autêntica formulação do novo, nesse sentido, recobrindo perfeitamente
a consideração que Rogers faz deste princípio: uma tendência criadora.
Uma outra questão se poderá pôr em relação a este princípio universal: onde cabe, nesta
formulação, um outro dado advindo da física quântica e que se refere à entropia. Ou seja,
como pode o princípio entrópico ser considerado a par deste princípio formativo. Rogers
tomou este princípio dando conta da existência destes dois princípios na natureza: «o
universo está em constante construção e criação, assim como em deterioração» (Rogers,
1983). É como se no universo duas forças de sentidos opostos estivessem a operar em
permanência: uma tenderia para a organização crescente e a outra para a desorganização
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crescente. Aparentemente o universo pode ser organizado através de duas forças de
sentidos opostos, mas os avanços mais recentes das teorias do caos e da complexidade
dizem‐nos que essas duas forças não são mais do que o mesmo princípio a funcionar.
Mesmo a níveis pouco estruturados da matéria, os sistemas exibem qualidades auto‐
organizadoras que, no essencial, permitem a emergência da ordem a partir da desordem.
Isto é, evidencia‐se aqui a noção que a ordem se alimenta da desordem ou, como Prigogine
o formulou, a ordem a partir do caos. Deste modo, os dois princípios enunciados não
funcionam em oposição, mas antes em complementaridade: não há ordem sem desordem,
como não há organização sem caos.
A ordem e a desordem interagem resultando a emergência de novas organizações mais
complexas que, sob o ponto de vista formal, obedecem a um princípio generativo geral: a
auto‐organização.
Tendo estes pressupostos como base, Carl Rogers considera que o núcleo da personalidade
humana é de natureza fundamentalmente positiva, racional e realista. O ser humano é
perspectivado como tendo uma tendência inata para desenvolver as suas próprias
potencialidades. A sua capacidade de desenvolvimento, ou de auto‐direcção, apresenta
duas dimensões que interagem uma com a outra e simultaneamente com o meio ambiente
social: a tendência actualizante e o sistema de auto‐regulação.
A tendência actualizante, como acabamos de descrever, entende que a pessoa tende a ir ao
encontro dos seus próprios potenciais. Esta tendência constitui a fonte de energia e de
acção, ou seja, a sua motivação para Ser.
O sistema de auto‐regulação. Todo o ser humano está dotado de um sistema de auto‐
regulação que lhe permite avaliar as suas acções e experiências, em função dos seus
próprios objectivos, e proceder às correcções necessárias para as acções futuras.
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6.5. Principio Biocêntrico e Tendência Formativa

“Há porém sonhos premonitórios e um dia nós amaremos. Não apenas como animais bem
vivos, não somente como amantes apaixonados, mas também como deuses
apaziguados”.
Jean‐Yves Leloup

O Princípio Biocêntrico foi formulado por Rolando Toro, em 1970. Inspira‐se no
entendimento de que o universo está ordenado em função da vida. Isto significa que a vida
é uma condição essencial na génese do universo. A vida seria, segundo esta abordagem,
uma força motriz que conduz, desde o profundo dos tempos ao aperfeiçoamento do
cosmos.
O Princípio Biocêntrico substitui os paradigmas antropocêntricos, que consideram o
homem como centro e senhor da vida, ao qual é permitido o controle absoluto e
autocrático de todas as coisas inclusivamente da natureza, dominando‐as a elas e a si
mesmo.
Ao se afastar da natureza, no processo de conhecê‐la e dominá‐la, o homem afastou‐se de
si mesmo. A natureza passou a ser um objecto externo e o homem, um ser dissociado e
desvinculado de si mesmo e dos outros. Em resumo da vida.
O pensamento, a consciência moldados em valores culturais antropocêntricos
desconectam‐se da vivência, do sentimento, do corpo, dos instintos, dos potenciais
biológicos. Aqueles passam a dominar e a escravizar a expressão espontânea e vital do ser
humano.

Cristiano do Couto Martins

54

Importância dos conteúdos teóricos
esculpidos por Carl Rogers para o facilitador de Biodanza
entranhado no sistema Rolando Toro

O homem, contudo, é fruto da vida, surgiu da combinação de organismos no processo
evolutivo do universo. Somos regidos pela vida: leis naturais que nos sustentam e
permitem a preservação e continuidade da espécie.
Segundo Rolando (2002), “a patologia do eu, caracterizada pela cisão entre natureza e
cultura, com uma valorização excessiva da cultura, em detrimento da natureza, e do
predomínio exacerbado da razão sobre o instinto, foi reforçada até um limite nunca antes
alcançado”, urge desta forma, retomar o vínculo com a natureza, com o semelhante e com
os próprios instintos. Emerge como uma necessidade de sobrevivência escutar a ordem
que habita desde a ínfima célula, seguindo nosso caminho pela eternidade. Existe uma
ordem, uma lei, que importa escutar e acolher.
O Princípio Biocêntrico pauta‐se por uma regência aos princípios sabedores inerentes à
vida, sabedoria biocósmica que concebe, conserva e modifica os seres viventes.
Enquadrando esta perspectiva, compreende o universo como um prodigioso sistema vivo.
O Princípio Biocêntrico põe sua prioridade absoluta nas acções que permitem a
conservação e evolução da vida. Estimula a expressão dos instintos e o desenvolvimento
afectivo através de vivências integradoras.
Segundo Rolando Toro (2002):

“O Princípio Biocêntrico concentra o seu interesse no Universo como sistema vivente. Não são
apenas os animais, as plantas, ou o homem. Tudo o que existe, desde os neutrinos até os
quasares, desde as rochas até os pensamentos mais subtis, forma parte de um fantástico
Orologium Biológico. O Princípio Biocêntrico é, portanto, um ponto de partida para estruturas
novas percepções e as novas ciências do futuro. Prioridade do vivente, ilusão do determinismo
físico e abandono progressivo do pensamento linear, para entrar na percepção topológica e na
poética da similaridade. (...)
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Através do Princípio Biocêntrico alcançamos finalmente os movimentos originais e as
primordiais percepções de vinculação da vida com a vida (...) Nossas vidas surgem da
sabedoria milenar do grande pulsador da vida, do útero cósmico, que se nutre e respira nas
afinidades e no amor dos elementos. Na luz da origem, no buraco vazio e paradisíaco da
realidade, nos buscamos uns aos outros” (2002).

O Princípio Biocêntrico é fundamentado em vários conceitos epistemológicos, este
paradigma foi formulado a partir das reflexões metodológicas de Humberto Maturana e
Francisco Varela, E. Morin, R. Toro, F.Capra, C. Rogers, da teoria sistémica da Gestalt e da
Fenomenologia‐Existencial.
O Princípio Biocêntrico surge de uma proposta anterior à cultura e nutre‐se dos impulsos
que geram processos de vida. Este esboço é biocosmológico e não antrópico, cosmológico
ou teológico. O Princípio Biocêntrico propõe a potencialização da vida e a expressão dos
seus poderes evolutivos.
O Princípio Biocêntrico situa o respeito pela vida como centro e ponto de partida de todas
as disciplinas e comportamentos humanos. Restabelece a noção de sacralidade da vida e
do corpo. O Princípio Biocêntrico inspira‐se na intuição de um universo ordenado em
função da vida e funda‐se numa proposta de reformulação dos nossos valores culturais que
toma como referencial o respeito pela vida. Tudo aquilo que existe, elementos, estrelas,
plantas, animais, incluindo o ser humano, são os componentes de um Sistema Vivo maior.
“O universo existe porque existe a vida e não o contrário” (Rolando Toro, 2002).
As relações de transformação matéria‐energia são estados diversos de integração da vida.
Esta abordagem epistemológica parte do ser vivo. A vida não é simplesmente a
consequência de processos atómicos e químicos, mas o programa implicado que guia a
construção do universo. A evolução do universo é, na realidade, a evolução da vida. Neste
sentido, partilha a abordagem de David Bohm (1996): sob o domínio explicado pela ciência,
Cristiano do Couto Martins

56

Importância dos conteúdos teóricos
esculpidos por Carl Rogers para o facilitador de Biodanza
entranhado no sistema Rolando Toro

subjaz um domínio implicado de totalidade indivisa: “Os dados reais da ciência – diz Bohm
– só parecem ter sentido sobre algum tipo de fundamento implicado ou unificador, ou
transcendental, subjacente aos dados explícitos”.
Os parâmetros do estilo de vida deveriam ser os parâmetros da vida cósmica. Por outras
palavras, o movimento, a dança, deveria, organizam‐se como expressões de vida e não
como meios de alcançar fins externos. “Vivemos para criar mais vida no íntimo da vida”
(Rolando Toro, 2002).
Rolando Toro usa a expressão “Ecologia Humana”, percebendo cada pessoa na sua relação
com a vida. No seu sentido mais dilatado, esta relação inclui: aspectos biológicos,
psicossociais e transcendentes.
Para Rolando Toro, todos seres humanos têm a possibilidade de desenvolver as suas
potencialidades, desde que lhe sejam proporcionadas condições para tal.
Os fundamentos do princípio Biocêntrico reconhecem, em cada pessoa, uma filiação
biológica, o potencial de geminação da vida, o de auto‐organização, a capacidade
reprodutiva, a teleonomia (ligada a transcendência), a evolução selectiva, a diferenciação,
a memória e a auto‐regulação.
O princípio Biocêntrico põe em prática o conceito de que cada ser é único e cada “setting”
grupal também é irrepetível, por ser um processo vital construído em “convivência” entre
facilitador e grupo.
A vida não seria um mero epifenómeno dos processos atómicos e químicos, mas da
estrutura guia da construção do universo. As relações de transformação matéria‐prima são
os estados de integração da vida. A evolução do universo é, na realidade, a evolução da
vida.
O universo como totalidade pode ser compreendido como um organismo criador de vida;
dentro deste universo a vida expressa‐se segundo uma infinidade de formas.
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A estratégia de transformação existencial muda a partir do princípio Biocêntrico: os
parâmetros de vida cósmica reflectem os parâmetros do nosso estilo de vida. Por outras
palavras, os nossos comportamentos organizam‐se como expressão de vida, e não como
meio de alcançar fins externos, políticos ou socio‐económicos. Eles se desenvolvem para
criar mais “vida dentro da vida”.
O princípio Biocêntrico é um ponto de partida para estruturar as novas percepções e as
novas ciências do futuro relativas à existência: atribuição de prioridade ao ser vivo;
abandono progressivo do pensamento dualista linear em favor da sincronicidade e da
ressonância dos acontecimentos; desqualificação das filosofias que buscam uma verdade
única, pois dentro de cada verdade encontra‐se outra, assim como no jogo da matrioska.
“Nossas existências não foram deixadas ao acaso como os meteoritos ardentes no espaço
côncavo, mas sim nasceram da linfa milenar, do útero cósmico que se nutre e respira com o
amor dos elementos. Na luz da origem, na clareira paradisíaca da realidade, nós nos
buscamos reciprocamente” (Rolando Toro, 2002).
As concepções de Carl Rogers e de Rolando Toro emergem desde um berço nutrido pela
constatação das ciências naturais e inserem‐se na corrente humanista. Estas propostas
promovem uma inversão do ponto de vista epistemológico, acentuado a importância do
presente e a importância da vivência, rompendo com o peso dado aos eventos do passado.
O princípio Biocêntrico, assim como a tendência formativa, apresentam como referência
guia imediata a vida, e inspiram‐se nas leis universais que conservam os sistemas vivos e
que tornam possível a sua evolução.
Estas duas abordagens, propõem uma forma de estar, pensar e sentir que têm como
referência prioritária existencial, a vivência, em profunda comunhão com tudo o que existe.
Parece‐me factual também que ambos autores acentuam e sublinham a existência de uma
força impulsionadora da vida que é condição preexistente de tudo o que vive. Ou seja no
núcleo de tudo, encontra‐se uma força que impulsiona no sentido de actualização das suas
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potencialidades na linguagem de Rogers, ou no caminho da sua auto‐organização e
felicidade, nas palavras de Rolando Toro.
Ambos compreendem o universo como um sistema vivo. Este reino de vida abrange muito
mais do que os vegetais, os animais e o homem. Abrange o profundo respeito pelo ar, pela
água, pela terra, pelo fogo, pelas pedras e pelas estrelas. O Homem como um agente de
síntese integrado na Terra e no Cosmos que o gera.
Os critérios epistemológicos comuns a estes autores incluem o olhar da complexidade
sobre a vida, de modo a não reduzir o fenómeno humano a interpretações mecanicistas.
O princípio Biocêntrico e a tendência Formativa, são o reconhecimento de um fundamento
implicador – unificador ou transcendental – que subjaz ao que somos capazes de viver no
quotidiano. É o reconhecimento de uma matriz cósmica da vida. Partem do princípio de
que existe uma força poderosa que orienta a vida no sentido de restabelecer estruturas
vitais coerentes numa direcção de maior autonomia e complexidade. A partir desta
perspectiva, o amor e a relação adquirem uma grande importância, porque são
consideradas as maiores forças estruturantes da existência.

6.6. Facilitador
O termo Facilitador designa na concepção de C. Rogers a pessoa ou grupo de pessoas que,
pela sua forma de ser ou agir favorece aos outros a possibilidade de entrar em maior
contacto com as suas próprias vivências e de expressá‐las. Assim se pode caracterizar a sua
função. O termo é preferido ao de professor, coordenador, monitor ou líder, mesmo
quando aplicado a profissionais especializados.
A função de facilitação, na perspectiva de Rolando Toro foi inspirada pelo conceito
rogeriano e revela‐se original na capacidade de tonificar as expressões saudáveis de cada
pessoa, na possibilidade de criar as condições favoráveis para que o fogo do ímpeto vital se
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possa atiçar, para que o desejo natural de afectividade e de contacto possam florir e que
este caminho aconteça pautado por cambiantes de alegria criatividade, e conexão
transcendente. Citando R. Toro, (Metodologia V do Curso de Formação Docente) “se é
possível fazer crescer a parte luminosa e saudável de um enfermo, a parte escura (os
sintomas) tendem a desaparecer. A Biodanza trabalha com a parte sã do aluno, com seus
esboços de criatividade, com seus restos de entusiasmo, com sua oprimida mas vivente
necessidade de amor, com suas ocultas capacidades expressivas, com sua sinceridade.”
Propõem que o facilitador seja o agente activo que mediante a construção da aula
(entendida como um processo desdobrado no tempo), do processo de vinculação e das
entrevistas individuais, possa estimula os potenciais genéticos de cada um.
Carl Rogers (1984) diz que o facilitador é como um mestre que cria um clima positivo
construído pelos laços de confiança em relação ao grupo e a cada pessoa que o compõe.
Reforça que ser um facilitador, é reconhecer‐se dentro do processo e reconhecer as
próprias limitações, ser ele mesmo, sem fachadas e máscaras, precisando ainda,
estabelecer uma compreensão "empática" com a pessoa de modo que o leve a
compreender o modo como o outro sente os acontecimentos, como expressa suas ideias e
também os sentimentos. A mesma óptica é abraçada no processo de Biodanza,
acrescentando‐se a importância da Afectividade em todo o decurso.
Nas palavras de Andréa Zattar e Antonio Sarpe (didactas da IBF) uma das funções do
facilitador é “estimular uma comunicação autêntica dentro do grupo, onde o aluno assuma
as suas vivências de forma inalienável, com liberdade e responsabilidade” (Oficina de
Criatividade Científica, 2004).
Ainda no mesmo trabalho, estes autores referem a importância de a relação
aluno/facilitador acontecer de uma forma horizontal/simétrica, numa relação de pessoa a
pessoa, em que o facilitador é tanto mestre como aluno, desenvolvendo progressivamente
também a sua identidade como facilitador/pessoa neste encontro, apresentando as suas
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particularidade e capacidades humanas de uma forma e genuína e espontânea, sem
mistificação.
Para as duas abordagens importa que o facilitador seja ele mesmo, no momento da
facilitação, ser ele mesmo implica comprometer‐se e sentir‐se parte integrante do
processo. Muito diferente de ser aquele que concentra o saber, o facilitador reconhece que
o conhecimento está no grupo/pessoa e actua confiante no saber destes princípios de vida
cósmica.
Esse facilitador compreenderá os sentimentos da pessoa e a aceitará como é, optando por
uma atitude de consideração positiva incondicional. Essa aceitação é a exigência de
respeitar o outro como alguém que tem o direito de ser diferente.
Ser facilitador de processos de desenvolvimento é mais do que ser alguém em que se
percebe uma soma de qualidades e habilidades. Tornar‐se um facilitador requer o exercício
contínuo e consciente de conciliação dessas diferentes qualidades e a coragem de
reconhecer e superar as próprias limitações. Exige que se articule coerência, eficiência e
gentileza, sem o que é pouco provável que se dê conta da complexidade envolvida em
qualquer processo de desenvolvimento individual (inclusive o do próprio facilitador) e do
grupo.
O facilitador estará desempenhando em profundidade o seu papel ao promover a
aproximação dos elementos do grupo, a redução dos ruídos na comunicação, a clarificação
das ideias e a diminuição das ambiguidades. Com isso é potencializado o que há de mais
profundo nos seres humanos: os sentimentos e desejos, tornados propulsores de acções
concretas para a mudança e transformação pessoal grupal e social.
O facilitador, empático e acolhedor não se torna o dono da identidade da pessoa, mas,
também, não perde a sua própria.

Cristiano do Couto Martins

61

Importância dos conteúdos teóricos
esculpidos por Carl Rogers para o facilitador de Biodanza
entranhado no sistema Rolando Toro

A abordagem humanista entende que o mundo é “criado” em cada indivíduo com base nas
suas percepções, estímulos e experiências. Por isto, deve‐se permitir à pessoa criar a sua
própria noção de mundo desde dentro das suas experiências. A teoria rogeriana tem uma
grande relevância pela insistência dada à importância da qualidade das relações
interpessoais e na confiança que é necessário oferecer à pessoa.
Para o Facilitador Biocêntrico, é pré‐condição que esteja aberto e vivencie o universo como
um sistema vivo, não como um mero conceito “intelectual”. Ele precisa sentir‐se parte de
um processo vital amplo e coerente com este, vivenciando desta forma as relações inter‐
pessoais.
Ao conhecer uma pessoa que procura entrar no grupo de Biodanza, está aberto para a
“com‐vivência” onde há espaço para que ambos influenciem, reciprocamente, as vivências
de um e de outro.
A função principal do facilitador do processo vital do cliente, é centrar‐se na própria Vida e
em todas as suas manifestações durante o processo.
Não se trata de uma “linha teórica vanguardista”, mas da percepção dos processos vitais
presentes em qualquer época, reconhecendo‐os para poder sintonizar com eles. Não é uma
invenção, é uma descoberta das conexões para um caminho natural.
Essa compreensão permite o protagonismo do cliente/aluno, em contraste com o
vedetismo do terapeuta tradicional que se coloca na condição de dono de um “saber”
externo ao cliente. O facilitador Biocêntrico, sem se apropriar de verdades sobre a
subjectividade do cliente, permite que este exerça sua autonomia. Esta desenvolve‐se
tanto nas atitudes objectivas, como no auto‐conceito, da auto‐imagem e da Identidade
própria.
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A Abordagem Biocêntrica, assim pode ser vista como uma abordagem expressiva na
medida em que incentiva a expressão prática em diversos ambientes de novas vivências
que o grupo é estimulado a se permitir. O facilitador, a partir de seu vínculo empático, tem
a liberdade de propor vivências que o grupo se sinta motivado para experimentar. Neste
processo, facilitador e cliente são “com‐viventes”, onde “Vida que Gera Mais Vida”,
desenvolvendo e ampliando as potencialidades pessoais.
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7. Condições Necessárias e Suficientes do Ser‐Facilitador
Carl Rogers, como bom cientista que era, partiu do levantamento da hipótese de que deveria
haver uma relação significativa entre a quantidade da alteração construtiva da personalidade
no paciente e 4 variáveis presentes nos facilitadores, eram elas:
1

Grau de compreensão de empatia do paciente manifestado pelo facilitador;

2 Grau de afectividade positiva da atitude manifestada pelo facilitador;
3

Grau de autenticidade do facilitador, do acordo entre as suas palavras e os seus
sentimentos;

4

Grau de concordância na intensidade afectiva da reacção do facilitador com as palavras do
paciente.

O autor chegou à conclusão que se estas condições estiverem presentes, elas são suficientes
para que a tendência de crescimento no sentido de progresso do cliente (tendência
actualizante) seja estimulada.
Eis as condições necessárias do domínio do Saber Ser do facilitador, tais como o autor as
define:

7.1. Congruência
Para Rogers, a hipótese é que o crescimento pessoal é facilitado quando o facilitador, na
relação com o cliente, é autêntico, sem máscaras ou fachadas, e apresenta abertamente os
sentimentos e atitudes que nele surgem naquele momento.
Emprega a palavra “congruência” para tentar descrever esta condição. Com ela quer dizer
que os sentimentos que o facilitador está a vivenciar são acessíveis à sua consciência, que é
capaz de viver estes sentimentos, senti‐los na relação e capaz de comunicá‐los, se isso for
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adequado. Significa entrar num encontro pessoal directo com o cliente, encontrando‐o de
pessoa para pessoa. Significa que ele não se nega neste encontro. Rogers afirma que,
quanto mais o facilitador é capaz de ouvir e aceitar o que ocorre no seu íntimo, e quanto
mais é capaz de, sem medo, ser a complexidade de seus sentimentos, maior é o grau de
sua congruência, ou autenticidade dentro da relação.
Esta primeira condição refere a importância do profissional ser uma pessoa unificada,
integrada e coerente. Revela a importância da organicidade entre o pensar o sentir e o
comunicar do facilitador. Importa que ele seja quem é. Urge que ele seja livre e
profundamente ele próprio e que aceite a experiência real dos seus sentimentos e das suas
motivações profundas.
O facilitador é livremente ele mesmo, com a sua verdadeira experiência representada na
comunicação com o cliente. Ele é o que verdadeiramente é em cada momento.
Rogers descobriu que quando esta condição está presente a transformação pessoal do
paciente é facilitada. Quando o facilitador é aquilo que é, quando as suas relações com o
paciente são autênticas e sem máscaras nem faces ocultas, exprimindo abertamente os
sentimentos e atitudes que nesse momento nele acontecem, quanto mais o profissional se
integra na relação, maiores são as possibilidades de que o cliente se modifique e cresça de
uma forma construtiva e entre em contacto com o seu sentir profundo.
Implica que o facilitador, saiba ouvir e aceitar o que se passa em si mesmo, quanto mais
souber ser a complexidade dos seus sentimentos, maior será o seu grau de congruência. O
paciente ao descobrir que o facilitador é livre para ser quem é, tende a descobrir essa
mesma liberdade nele próprio.
Ser o que se é não resolve os problemas, abre simplesmente um novo caminho de vida no
qual se faz a experiência dos seus sentimentos de um modo mais profundo e elevado. A
pessoa sente‐se mais única.
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Citando o autor (1962), “nos raros momentos, em que uma profunda autenticidade de um
encontra uma autenticidade no outro, ocorre uma relação “eu‐tu”, como diria M. Buber.
Um encontro pessoal tão profundo e mútuo não acontece com muito frequência, mas
estou convencido de que somente quando ele acontece estamos vivendo como seres
humanos”.
Continuando afirma: “sendo tanto quanto conseguirmos, nós mesmos, criativos, distintos,
contraditórios, presentes, abertos e capazes de compartilhar, tornamo‐nos de certa forma
diapasões que encontram ressonância dessas características. Ao Permitimo‐nos ser,
permitimos que os outros sejam”.
Quanto mais o facilitador for ele mesmo na relação com o cliente, quanto mais puder
remover as barreiras pessoais ou profissionais, maior é a probabilidade de que o cliente
mude de um modo construtivo. Significa que o Facilitador está a viver abertamente os
sentimentos e atitudes que flúem naquele momento. O cliente pode ver claramente quem
o facilitador é na relação.
Quanto mais o paciente captar o facilitador como uma pessoa verdadeira ou autêntica,
capaz de empatia, tendo em relação a si um respeito incondicional, tanto mais ele se
afastará de um modo de funcionamento estático, fixo, insensível e impessoal e se
encaminhará no sentido de um funcionamento marcado por uma experiência marcada por
uma experiência fluida, em mudança e plenamente receptiva dos sentimentos pessoais
diferenciados. Dá‐se uma evolução no sentido da saúde e da maturidade psíquica e das
relações mais realistas com o seu eu, os outros eus e o mundo circundante.
Congruência significa autenticidade por parte do facilitador quanto aos seus sentimentos
em relação à pessoa que procura a sua ajuda.
Interessa que tudo o que o facilitador sente em relação a pessoa possa ser dito, com
cuidado, carinho, respeito, mas principalmente com autenticidade.
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É direito da pessoa ajudada saber o que o facilitador sente em relação ao que ela está a
expressar.
Para a Abordagem Centrada na Pessoa, é importante que o facilitador diga o que sente,
mas é claro que importa que o diga como sua verdade, e não como verdade absoluta ou
uma verdade inconsciente do outro.
Numa relação de ajuda onde o facilitador assume os seus sentimentos como seus, além de
dar ao outro o direito de pensar a respeito, a tendência é que o outro assuma os seus
sentimentos também, livre de ameaças, apoiado na aceitação, na autenticidade e no
acolhimento.
O autor revela (1980), que começou a “reconhecer que ser digno de confiança não implica
ser consequentemente de uma forma rígida, mas sim que se pode confiar em ser como
realmente se é. Quando se é num momento uma pessoa unificada e integrada, é então que
se pode ser o que se é no mais íntimo de si mesmo. Esta é uma realidade que proporciona
nos outros confiança. Uma maneira de exprimir isto é que se posso formar uma relação de
ajuda comigo mesmo – se eu puder estar afectivamente consciente dos meus próprios
sentimentos e aceitá‐los, é grande a probabilidade de poder vir a formar uma relação de
ajuda com outra pessoa”.
Ser o que se é, está longe de ser um estado fixo ou uma conquista estática, Envolve um
mergulho inteiro e constante num processo, ou se quisermos utilizar a linguagem
existencial, trata‐se de um continuo vir‐a‐ser.
Se o facilitador promover o desenvolvimento pessoal dos outros em relação com ele, então
ele deve também desenvolver‐se igualmente e, embora isso seja muitas vezes penoso, é
também fecundo, no que diz respeito à frutificação de uma maior complexidade da
maturação da pessoa/profissional.
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Carl (1980) manifesta também que: “a minha capacidade de criar relações que facilitem o
crescimento do outro como uma pessoa independente mede‐se pelo desenvolvimento que
eu próprio atingi”.
Na biografia do autor constatamos o relato de um período da sua estória em que pediu
acompanhamento psicológico a um colaborador, assumindo desta forma as suas angústias
e fragilidades.
Congruência, é então o primeiro elemento da tríade facilitadora de crescimento humano.
Quanto mais o profissional se integrar na relação sem fingimentos, maiores são as
possibilidades de que o cliente se modifique e cresça de uma forma construtiva e entre em
contacto com o profundo do seu Ser.

7.2. Olhar incondicional positivo
É a capacidade do facilitador em aceitar o outro sempre de maneira positiva,
perspectivando que ele está com os seus próprios recursos, no caminho da saúde e de se
encontrar.
Se o facilitador acredita e tem claro dentro de si a tendência actualizante, torna‐se mais
fácil aceitar o outro, mesmo que não entendendo ou não concordando. Aceitar não
significa concordar.
Num ambiente onde a pessoa se possa sentir verdadeiramente aceite e acolhida, livre de
ameaças, ela tende a ser ela mesma e a entrar em contacto consigo própria para buscar
aquilo que julga importante para o seu crescimento pessoal.
Parte do fundamento que a natureza profunda do ser humano quando funciona livremente
é construtiva e digna de confiança.
Segundo Rogers (1951), “tudo o que uma pessoa exprime (verbalmente ou não
verbalmente, directa ou indirectamente) sobre si mesma, parece‐me igualmente digno de
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respeito ou de aceitação, isto é, se não desaprovo nem deprecio nenhum elemento
expresso dessa forma, experimento em relação a esta pessoa uma atitude de consideração
positiva incondicional”.
Quando um sentimento previamente negado é vivido plena e completamente, tanto ao
nível da expressão como da consciência, e é aceite ao invés de ser considerado como algo
de errado, ocorre uma mudança fundamental e irreversível.
Esta segunda atitude, importante na criação de um clima que facilite a mudança, acontece
quando facilitador está a ter uma atitude positiva, aceitadora, em relação ao que quer que
o cliente seja naquele momento.
A probabilidade de ocorrer um movimento terapêutico ou uma mudança aumenta. O
facilitador espera que o cliente expresse o sentimento que está a ocorrer no momento,
qualquer que seja, confusão, ressentimento, medo, raiva, coragem, amor. Este interesse
não é possessivo. O facilitador tem uma consideração integral e não condicional pelo
cliente.
Quando o facilitador faz uma experiência de uma atitude calorosa, positiva e receptiva para
com aquilo que está no seu paciente, isso facilita a transformação. Preocupa‐se de uma
forma não possessiva, aprecia‐o mais na sua totalidade do que de uma forma condicional
ou parcelar, não se contentando com aceitar simplesmente o seu paciente quando este
segue determinados caminhos e em desaprová‐lo quando segue outros.
O nosso autor fala do paralelismo encontrado com Martin Buber, quando ele emprega a
expressão «confirmar o outro», que significa aceitar todas as potencialidades do cliente.
Podendo‐se reconhecer nele, a pessoa que se tornaria por sua criação, como uma pessoa
viva, capaz de um desenvolvimento interior e criador.
Este pilar teórico/vivencial, implica num devolver ao cliente a sua liberdade, para se tornar
no que é ou para se esconder atrás de uma fachada, para progredir ou para retroceder, para
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seguir por caminhos que o enriquecem ou não. A pessoa experimenta a mais completa e
absoluta liberdade.
Se o facilitador aceita a outra pessoa como algo fixo, já diagnosticado e classificado, já
cristalizado pelo seu passado, está assim a contribuir para confirmar a hipótese limitativa
de um diagnóstico.
Trata‐se, ao invés, de considerar a pessoa como um Todo fluido, e valioso unicamente por
Ser.
O facilitador parte de uma abertura para a relação com o cliente, respeitando a sua
Outricidade própria, abrindo‐se a uma compreensão activa e vivencial, do ponto de vista
fenomenal, a pessoa como inevitável e irrecusável centro do seu mundo.
Qualquer que sejam os seus sentimentos: temor, desespero, insegurança, angustia, seja
qual for o seu modo de expressão: silêncio, gestos, lágrimas ou palavras ele sente que está
a ser aceite, esta aceitação funciona como um veículo para a sua própria mudança.
Paradoxalmente, é quando o paciente se aceita que se torna mais fácil para si aceitar os
seus comportamentos e a redireccionar e redefinir suas opções de vida.

7.3. Empatia
O 3º aspecto facilitador da relação é a compreensão empática. O facilitador capta com
precisão os sentimentos e os significados pessoais que o cliente está a vivenciar e comunica
essa comunicação ao cliente. Segundo Rogers, (1980) “quando está na sua melhor forma, o
facilitador pode entrar tão profundamente no mundo interno do paciente que se torna
capaz de esclarecer não só o significado daquilo que o cliente conscientemente está a dizer
como também o que se encontra abaixo do nível da consciência”.
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Se as pessoas são aceites e consideradas, elas tendem a desenvolver uma atitude de maior
consideração em relação a si‐mesmas. Quando são ouvidas de modo empático, isto
possibilita‐lhes ouvir mais cuidadosamente o fluxo de suas experiências internas. À medida
que uma pessoa compreende e considera o seu eu, este torna‐se mais congruente com as
suas experiências. A pessoa torna‐se mais verdadeira, mais genuína.
Empatia, ou Compreensão empática significa sentir o mundo privado do outro como se
fosse o seu, mas sem perder a qualidade do “como se”.
O facilitador é sensível aos sentimentos e às reacções pessoais que o paciente experimenta
a cada momento, quando pode apreende‐los de «dentro», tal como o paciente os vê, e
quando consegue comunicar com êxito essa compreensão ao paciente.
Quando o facilitador é capaz de apreender momento a momento a experiência que ocorre
no mundo interior do paciente, como este o sente e vê, sem que a sua própria identidade se
dissolva nesse processo de empatia, então pode dar‐se a transformação. Traduz a
habilidade de captar o mundo particular do paciente como se fosse o seu próprio mundo,
mantendo sempre a sua individualidade.
Ao dar ouvidos aos seus próprios sentimentos, o cliente reduz, politicamente o poder que
os outros tiveram ao inculcar‐lhe culpas, medos e inibições, e aumenta devagar a
compreensão e o controle sobre si próprio. O sentido de poder vai crescendo. Poderíamos
dizer em jeito de brincadeira que se trata de um processo politicamente centrada no
cliente.
Uma das definições de Rogers (1977) sobre a empatia está no livro A Pessoa como Centro,
ela diz que: “a maneira de ser em relação a outra pessoa denominada empática tem várias
facetas. Significa penetrar no mundo perceptivo do outro e sentir‐se totalmente à vontade
dentro dele. Requer sensibilidade constante para com as mudanças que se verificam nesta
pessoa em relação aos significados que ela percebe, ao medo, à raiva, à ternura, à confusão
ou ao que quer que ele/ela esteja a vivenciar. Significa viver temporariamente sua vida,
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mover‐se delicadamente dentro dela sem julgar, contende em perceber os significados que
ele quase não percebe, tudo isto sem tentar revelar sentimentos dos quais a pessoa não
tem consciência, pois isto poderia ser muito ameaçador. Implica transmitir a maneira como
o facilitador sente o mundo do paciente”.
Significa frequentemente acompanhar com o paciente a precisão do que sente e deixar‐se
ser guiado pela intuição. O facilitador passa a ser um companheiro confiante dessa pessoa
no seu mundo interior. Mostrando os possíveis significados presentes no fluxo de suas
vivências, ajuda a pessoa a focalizar‐se, a vivenciar os significados de forma mais plena e a
progredir na vivência real. Estar com o outro desta maneira significa deixar de lado, neste
momento, os próprios pontos de vista e valores, para entrar no mundo do outro sem
preconceitos.
Poderíamos exprimir que empatia é a capacidade de intra‐habitar o outro, para ver e sentir
o mundo tal como ele é para o outro. Metaforicamente é abandonar a própria pele e passar
para dentro da pele do outro. É abrir caminho para entrar na sua realidade pura e legítima.
Se estas 3 condições estiverem reunidas é muito provável, que um processo de maturação
psicológica no paciente (e no facilitador) aconteça. Surge, como que sustentado por uma
força de Emergência. Um Eu renovado e mais integrado germina, uma pessoa que se torna
presente no seu próprio processo de nascimento.
Então, facilitador e cliente, juntos “presenciam maravilhados as forças poderosas e
organizadas que se manifestam em toda esta experiência, forças que parecem ir buscar as
suas raízes a todo o Universo. Força cega, com uma tendência avassaladora para o
crescimento” (Rogers, 1983).
Pode‐se concluir que são as atitudes como as que descrevemos, mais do que o
conhecimento e a capacidade técnica do facilitador, as principais responsáveis pela
modificação terapêutica.
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Quando se encontra alguém que ouve e aceita os seus sentimentos, o paciente começa a
pouco e pouco a tornar‐se capaz de ouvir‐se a si mesmo. Começa a receber as mensagens
que vêm do seu interior a aperceber‐se de que está irritado, a reconhecer quando tem
receio, e mesmo a tomar consciência de quando tem coragem. À medida que se começa a
abrir mais para o que se passa nele, torna‐se capaz de atender aos sentimentos que sempre
negou e reprimiu. Capaz de reconhecer em si a responsabilidade da sua existência.
Enquanto vai aprendendo a ouvir‐se a si mesmo, começa igualmente a aceitar‐se. Como
exprime um número cada vez maior de aspectos desconhecidos de si mesmo, e apercebe‐
se de que o facilitador tem para com ele e para com os seus sentimentos uma atitude
congruente e uma consideração positiva incondicional, vai paulatinamente tomando uma
atitude idêntica em relação a si mesmo, aceitando‐se como é, e acha‐se portanto a
caminhar no processo da sua transformação. Ao ouvir com maior atenção os sentimentos
interiores, com menos espírito de avaliações e mais aceitação de si mesmo, encaminha‐se
também para uma maior congruência. Descobre que é possível abandonar a fachada atrás
da qual se escondia, que é possível reduzir os comportamentos de defesa e ser de uma
maneira mais aberta o que na verdade é.
À medida que estas transformações se vão operando, torna‐se mais consciente de si,
aceita‐se melhor, adopta uma atitude menos defensiva e mais aberta, descobre que afinal
é livre para se modificar e para crescer em direcções naturais e salutares. Modifica‐se e
reorganiza a concepção que faz de si mesmo. Conquista progressivamente uma concepção
de si mesmo como uma pessoa de valor, autónoma, capaz de fundamentar os próprios
valores e normas da sua própria experiência. Desenvolve uma atitude muito mais positiva
em relação a si mesmo.
A distância inicial entre o eu que ele é e o eu que desejaria ser diminui consideravelmente.
Dá‐se uma redução notável da tensão em todas as suas formas fisiológica, psicológica.
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Entra em contacto com os outros seres de uma forma mais realista e aceita‐os mais
perfeitamente.
A pessoa torna‐se no que é. O paciente torna‐se na consciência aquilo que é na sua
vivência. O individuo torna‐se por outras palavras um organismo completo e em pleno
funcionamento.
Quando as condições estão presentes as percepções rígidas do paciente tendem a
distender‐se. Descobre sentimentos que não tinha consciência e experimenta‐os. Aprende
a estar aberto à sua experiência integral, tanto no que lhe é exterior como no que lhe é
interior.
A pessoa converte‐se cada vez mais numa harmonia fluida de sensações, em vez da clareza
e da simplicidade da rigidez. Confia e aprecia o complexo processo interior a si mesmo
quando ele emerge e encontra expressão ajustada. “Ele torna‐se num criador realista e
realisticamente criador” (Rogers, 1984). Descobre que ser este processo em si mesmo é
arvorar ao máximo a capacidade de transformação e de crescimento. Está
permanentemente comprometido na descoberta de si.
A vida plena como um processo, não como um estado resistente de ser.
É uma direcção, não um destino. O indivíduo vai experimentar sentimentos e atitudes que
antes não tinha sido capaz de tornar conscientes.
Um forma de exprimir a fluidez que está presente em tal vivência existencial é dizer que o
eu e a personalidade emergem da experiência, em vez de dizer que a experiência foi
traduzida para se ajustar a um formato preconcebido do eu.
Quero reforçar que Rolando Toro, dentro da sua genialidade e capacidade de agregar e
reunir conhecimento válido para constituir os fundamentos teóricos da Biodanza,
incorporou e adaptou este conceito de Carl Rogers. Podemos claramente assumir que estas
condições descritas se adequam ao perfil desejado de um facilitador de Biodanza
integrado.
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Queria também realçar algumas diferenças:
•

A de que o facilitador, em Biodanza, tem um determinado projecto a abarcar no seu
grupo regular. Por exemplo: seguir sequencialmente a tematização das linhas de
vivência, danças dos 4 animais, danças dos 4 elementos, enquanto que o facilitador no
processo rogeriano desenvolve a sua arte terapêutica/pedagógica, sem recurso a um
programa pré‐estabelecido. Assenta o seu trabalho no emergente do grupo, ou seja
segue o rumo que o grupo escolhe seguir, interferindo apenas para clarificar situações,
efectuar processo de feedback e de escuta (passiva e activa).

•

A Biodanza emprega na sua metodologia vários “poderes”, para além do poder do
grupo, para reforçar e potencializar o desenvolvimento humano. São eles:
o Poder musical,
o Poder da dança integradora,
o Poder da metodologia vivencial,
o Poder da carícia,
o Poder do transe,
o Poder da expansão de consciência.

7.4. Condições de Facilitação e Ecofactores
Poderíamos incluir estas condições de desenvolvimento do ser humano postuladas por Carl
Rogers, no modelo teórico de Biodanza internamente aos ecofactores humanos positivos.
Antes de mais, podemos definir ecofactores como agentes do meio que estimulam ou
impossibilitam o desenvolvimento dos potenciais genéticos humanos. A circunstância da
pessoa amamenta uma forte rede de estímulos que actuam sobre o aperfeiçoamento
ético‐afectivo das pessoas.
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Ecofactores Humanos são as influências que cada um tem no desenvolvimento do seu
semelhante, possuem efeitos sobre cada conjunto de potenciais latentes. Os ecofactores
humanos podem ser tóxicos ou nutritivos, incitadores ou castradores. São considerados
positivos, quando estimulam a expressão e o desenvolvimento dos potenciais contidos no
ínfimo dos código de DNA. São propulsores que propõe a possibilidade de manifestação da
Identidade, ou nas palavras de Rogers da revelação do verdadeiro Self.
A Biodanza cria condições para que o conjunto de ecofactores humanos alcance altos níveis
de optimização através do afecto, da alegria compartilhada, do erotismo, da expressão de
emoções, etc.
O desenvolvimento evolutivo de cada indivíduo cumpre‐se à medida que os potenciais
genéticos encontram oportunidades para serem expressos através da existência. Os
factores ambientais que determinam a expressão do potencial genético denominam‐se
“ecofactores”. Os ecofactores podem ser positivos ou negativos se permitem ou bloqueiam
a expressão de potenciais. A crítica negativa de um adulto ao desenho de uma criança,
pode constituir um ecofactor negativo e bloquear precocemente, a manifestação de seu
potencial criativo.
Biodanza gera, mediante os exercícios e danças, campos específicos muito concentrados
para estimular os potenciais genéticos. Uma sessão de Biodanza é um “bombardeamento”
de ecofactores positivos sobre a função integradora‐adaptativa‐límbico‐hipotalâmica.
A integração adaptativa é o processo no qual os potenciais genéticos, altamente
diferenciados se expressam e se organizam em sistemas cada vez mais complexos, criando
uma rede de interacções, potencializado o desabrochar de quem se é.
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8. Conclusão
O intento destas palavras acontecidas, foi o de trazer de uma forma sintética e simples os
conceitos enunciados por Carl Rogers na abordagem centrada na pessoa, na evidência da
importância da sua perspectiva no contexto de teoria/prática de Biodanza. A nobreza do seu
conteúdo e a simplicidade da sua forma, foram os atractores que me magnetizaram para a sua
apresentação.
A crença fundada e sentida que o germinar da humanidade acontece, quando na presença de
condições adequadas para a total expressão de uma beleza impar e única, e que esse
desabrochar acontece em ressonância e sincronicidade com os princípios e ritmos do Todo,
gera uma sensação que propõe deixar de escrever e ficar a pairar numa contemplação infinda.
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10. Anexo – Poema
Resquício de uma singularidade completa
Resquício de uma singularidade completa,
Dádiva reminiscente de Uma Simplicidade única,
quando a lembrança do momento é um mergulho
na recordação impregnada da enormidade que Somos,
Paisagem bêbeda que me alaga e me conduz veloz
Ao derramar de mim e de ti em nós
,água que discursa sonoramente
Num pachorrento e delicado lacrimejar
,ejaculado da funda altura do inicio do Ventre
Marulho, baloiçado pelas margens disformes
de Infindas ondas calmas e desalinhadas
que anunciam, apregoando
a beldade omnipotente deste instante.
Afundo‐me cada vez mais
nessa terra que me engole
e me guia arrebatadamente
ao lume íntimo da Luz que me encorpa
e demoro sem tempo
nessa casa que me habita
Cristiano Martins, 6 Maio 2009
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