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ABSTRACT 

This monograph aims to analyze how the practice of Biodanza, as a human 

development system, can contribute to the rescue of processes of Loss and Grief. 

We will begin by focusing on socio-cultural factors and how they influence and model 

the behaviour of individuals regarding the event of death.  

Later, we will point out the contribution of the psychoanalytic theories of Kubler-Ross 

and John Bowlby for the systematization and understanding of the psychological 

dynamics triggered by experiences of affective loss, as well as other relevant research 

for the elaboration of the mourning process itself. 

The neurosciences have proven the human potential for physical, mental and 

emotional reorganisation and that the existence of an enriched environment can 

positively influence the restoration of' physical and psychological health.  

Within this framework, we will see how Biodanza system, through its methodology, 

can create the conditions for an integrated vivência of the mourning process, both 

physically and emotionally, constituting a tool that enhances a reconstruction process, 

a resignification of the events that were experienced, and a process of Existential 

Rebirth. 
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RESUMO 

Esta monografia tem como objectivo fundamental analisar a forma como a prática de 

Biodanza, enquanto sistema de desenvolvimento humano, pode contribuir para o 

resgate de processos de Perda e Luto. 

Começaremos por nos debruçar sobre os factores sócio-culturais e a forma como 

estes influenciam e modelam o comportamento dos indivíduos perante o 

acontecimento da morte.  

Posteriormente, apontaremos o contributo das teorias psicanalíticas de Kubler-Ross 

e de John Bowlby para a sistematização e entendimento das dinâmicas psicológicas 

desencadeadas por vivências de perda afectiva, assim como de outras investigações 

relevantes para a elaboração do próprio processo de luto. 

As neurociências têm comprovado o potencial humano de reorganização física, 

mental e emocional e que a existência de um ambiente enriquecido pode influenciar 

muito positivamente o restabelecimento da saúde física e psíquica dos indivíduos.  

Neste enquadramento, veremos como o sistema de Biodanza, através da sua 

metodologia, pode criar as condições para uma vivência integrada do processo de 

luto, quer a nível fisico, quer emocional, constituindo-se como uma ferramenta que 

potencializa um processo de reconstrução a partir da dor da perda, uma resignificação 

dos acontecimentos vividos e um processo de Renascimento Existencial.  
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INTRODUÇÃO 

A morte é o maior enigma da vida humana. É através do mistério da morte que se 

encontra o sentido para o mistério da própria vida.  

Todos os aspectos relacionados com a morte foram sempre acontecendo e 

transformando-se ao longo de toda a história humana, acompanhando a própria 

evolução das diferentes civilizações e culturas, com as suas ideologias e crenças 

particulares.  

Assim, podemos supor que a atitude de um indivíduo perante a morte é condicionada 

pela cultura onde este se encontra inserido e pelas vivências e rituais próprios da 

mesma, os quais vão sendo transmitidas de geração em geração.  

Neste sentido, a morte representa para todos os povos um acontecimento tão comum 

e fascinante, quanto ameaçador e apavorante, influenciando e condicionando a 

qualidade de vida e os comportamentos dos indivíduos.  

A morte é parte integral da vida. Por mais que se tema a morte, é a consciência do 

fim do caminho e da nossa própria finitude, de que um dia a vida terá um fim, que dá 

mais sentido à própria vida, motivando e orientando as nossas escolhas existenciais.  

A escolha do tema desta monografia foi feita, sem qualquer dúvida, com base na 

história da minha vida, onde assentam registos profundos de perda por morte. A 

ausência de recursos e estímulos criaram estados emocionais que condicionaram a 

minha Existência, a minha relação comigo, com os outros e com a Vida.  

Também do ponto de vista profissional esta temática foi vivência do meu quotidiano. 

Do ponto de vista existencial, cresci com todas as experiências e resignifiquei o valor 

da vida, assim como também me questionei sobre as questões da morte e dos 

processos de luto.  

Ao iniciar as aulas de Biodanza senti em todo o meu corpo, de forma profunda e 

visceral, que dançar me proporcionava a oportunidade, de forma harmoniosa, de 

trazer Mais e Melhor Vida à minha Existência, numa permissão progressiva para o 
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contacto comigo, de maior abertura, de lugares de Amor para comigo mesma, assim 

como para com a vida.  

No encanto da descoberta de mais Vida em mim, foram ganhando mais expressão e 

suscitando mais curiosidade as questões da Existência Humana, não só no que diz 

respeito à temática Vida/Morte, como também dos processos de luto, de um ponto de 

vista intelectual e, acima de tudo, de um ponto de vista emocional.  

Esta monografia, no seu capítulo I, tem como objetivo o estudo e entendimento teórico 

da forma como fatores de índole cultural, religiosa, social e psicológica podem 

influenciar a forma como encaramos a morte e o processo de luto. Como temática 

transversal da existência, apresento duas abordagens teóricas que se referem, do 

ponto vista sintomático e emocional, à vivência do processo de luto: a de Kubler Ross 

e a de John Bowlby. 

Apesar de aparentemente diferentes em alguns aspetos, estas são concordantes em 

relação à existência de alterações ao nível dos estados emocionais decorrentes do 

próprio processo de perda, os quais se prolongam por um período de tempo variável, 

de forma simultânea e/ou progressiva, até ao caminho de reorganização interna e de 

resignificação dessa perda.  

No capítulo II, vou procurando demonstrar de que forma o sistema de Biodanza, 

através da sua metodologia, pode facilitar uma vivência integrada dos processos de 

luto e ajudar o aluno na elaboração da perda; quais os mecanismos de ação que mais 

contribuem para esse processo e também a importância de danças específicas. 

Assim, ao à luz da minha própria vivência e do contributo da prática de Biodanza, 

termino esta monografia reconhecendo a influência positiva e fundamental do sistema 

de Biodanza e da sua metodologia, os benefícios da sua prática, no fortalecimento da 

identidade para vivências do humano no seu quotidiano, das quais fazem parte a 

morte e os processos de luto. 

Na travessia do caminho quer escolhi percorrer, através da prática regular de 

Biodanza, reconheço-me na transformação e crescimento evolutivo na minha 

Identidade e na minha Humanidade. 
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A cada sessão, sinto que acontecem processos de morte (interna) e renascimento 

(renovação existencial), quer ao nível das minhas crenças, como também e 

essencialmente, do ponto de vista das minhas experiências ao longo da vida, que me 

foram condicionando na minha forma de Viver e de me revelar ao mundo. 

Todas as gargalhadas, lágrimas, dificuldades e superações, fazem hoje de mim, mais 

consciente, mais compassiva, mais apaixonada, mais expressiva, mais silenciosa, 

mais atenta e presente, e acima de tudo mais inteira para comigo e com os outros, a 

cada instante que vivo. 

Á vida, a minha gratidão, em doação a cada momento, no despertar de todos os dias 

e na imensidão de todas as possibilidades. 

Mulher que hoje Sou convidou-me olhar para mim e para a minha existência 

Assim, quero dizer-vos que.... 

Gosto de falar sério a brincar 

Gosto de desafios e de desafiar  

Gosto de regras e de as quebrar 

Gosto da beleza das pequenas coisas 

Gosto de ler e pensar 

Gosto de mimar e ser mimada 

Gosto do simples e do complexo 

Gosto de chorar junto 

Gosto de abraçar, de dar colo 

Gosto também de rir, dançar, cantar, pintar 

Gosto da diferença 

Gosto de descobrir coisas novas 

Gosto de me deslumbrar com os mistérios da Vida 

Gosto de saber os outros bem e de Ser presente quando não estão 

Gosto de me recriar 

Gosto do caos e gosto da ordem 

Gosto de trabalhar junto e também fazer sozinha 

Gosto de celebrar vitórias e aceitar as tristezas 

Gosto de Festa e também do silêncio 
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Gosto de ouvir e contar histórias 

Gosto de ser versátil 

Gosto do improviso 

Gosto de surpreender e ser surpreendida 

Gosto que me tratem pelo nome e chamar as pessoas pelo seu nome Gosto de 

ter coragem e de me proteger no medo  

Gosto de rir às gargalhadas 

Gosto de lágrimas emocionadas 

Gosto de ter papéis diferentes 

Gosto de Ser Mulher - Filha, Mãe, Educadora, Amiga, Amante e Companheira  

Gosto de me sentir Humana e reconhecer o Humano do outro 

Gosto de poder Ser Inteira. 

Sou Tudo, numa palete de cores nas suas tonalidades, e enriqueço-me na 

relação com os outros e com a Vida. 
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CAPTÍTULO I  

I.1.Sobre o conceito de morte 

O tema da morte reveste-se de um sentido profundo e complexo para o ser humano, 

possuindo uma dimensão arquetípica, cultural, social, subjetiva e fenomenológica. 

Antes de mais, iremos debruçar-nos sobre o significado de morte, abordando 

igualmente as diversas concepções sobre a morte e as questões que esta sempre 

suscitou ao ser humano. 

Na sua concepção mais comum, podemos entender a morte como o final da vida 

biológica através da cessação dos processos vitais, como acontecimento ou situação 

que provoca emoções e sentimentos internos relacionados com perda física, 

envolvendo elaborações mentais da realidade interna e externa, mas também de 

forma simbólica, como mudança de estado de percepção da realidade, como 

transição. 

Ð Morte - do latim mors 

Ð Falecimento – falecer, morte, falha, carência, privação 

Ð Desencarnar – abandonar a carne, passar para o mundo espiritual 

Ð Sinónimos da cessação irreversível das actividades biológicas, necessário para 

se caracterizar a manutenção de vida. (1) 

A existência de consciência sobre a morte, as intensas dinâmicas emocionais que 

mobiliza e as questões existenciais e filosóficas que faz surgir, têm suscitado múltiplos 

questionamentos, conduzindo ao estabelecimento de crenças e à adopção de rituais 

que visam ajudar a enquadrar dentro da vida o acontecimento inevitável da morte. 

Existem em diversas culturas crenças sobre a existência de vida após a morte. No 

campo da Filosofia existem diversas concepções sobre o destino da consciência 

 
1 Wikipédia 
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humana após a morte, baseadas na crença na ressurreição (religiões abraâmicas) ou 

na reencarnação (religiões orientais e doutrina espírita).  

Por seu turno, a neuropsicologia tem como conceito a ideia de fim permanente da 

consciência após a morte. 

Na perspectiva da Biologia, podemos falar de morte do ponto de vista das células 

individuais (morte celular), as quais possuem um tempo de vida muito curto. No 

organismo a maioria das células é continuamente substituída até não existir mais 

replicação (como acontece no caso da velhice). Da mesma forma, em relação a 

alguns orgãos em que existem alterações com consequências no organismo, sem 

que cessem as suas funções vitais, ou seja, o indivíduo mantém-se vivo. 

Do ponto de vista científico não se confirma a ideia de uma vida após a morte, pois 

esta não é objecto de estudo. Mais recentemente a ciência tem-se aventurado a entrar 

nessa área, procurando estudar o que acontece logo após a morte cerebral. A ciência 

apenas se foca no conceito Vida, associada à consciência. A cessação da actividade 

cerebral significa o final da existência.  

I.2. A Morte como arquétipo 

Segundo Jung, (2) todas as experiências, ideias e conceitos humanos, entre eles a 

morte, ocorrem devido à existência de uma estrutura psíquica inata: o arquétipo. 

Assim, todos os seres humanos terão em si uma imagem virtual desse “princípio de 

desagregação” simbolizado pela morte. Importa esclarecer que esta é um dos polos 

de uma dinâmica arquetípica mais ampla, que inclui também o renascimento. Da 

mesma forma que não existe vida sem morte, também não pode existir morte sem 

vida. Aliás, o conceito de “eterno retorno” marca quer as religiões, quer o pensamento 

filosófico. 

A imagem da morte assume diferentes formas, sendo influenciada por factores de 

índole colectiva e de índole individual. Entre estes, destacamos o contexto cultural, a 

 
2 O Eu e o Inconsciente 
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história de vida, o nível de desenvolvimento cognitivo e emocional do indivíduo, assim 

como o seu dinamismo psíquico próprio. 
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I.3 A Morte na mitologia e na religião 

Dada a universalidade dessa experiência para humano, a morte encontra-se presente 

em todas as mitologias e religiões humanas. 

Na mitologia grega, que nos é culturalmente mais próxima e familiar, Thanatos é a 

divindade que personifica a morte. 

 

Thanatos simboliza o aspecto perecível e destruidor da vida. Ele encontra-se presente 

em quase todos os ritos de passagem, dado que uma iniciação passa por uma fase 

de morte (perda), necessária para que o novo possa chegar. Tal como a sua mãe, 

Nyx (noite) e o seu irmão Hipno (sono), Thanatos tem o poder de regenerar. Ele não 

é o fim em si mesmo, mas sim uma passagem. 

Com base na mensagem da mitologia, podemos compreender a morte (perda), que 

tanto tememos, como uma parte essencial da vida. 

Hades na mitologia grega, é o deus do mundo inferior e dos 

mortos. Governa nos subterrâneos da Terra. 

É também conhecido por ter raptado a deusa Perséfone (Koré 

ou Core) filha de Deméter. A simbologia desta união põe em 

comunicação duas das principais forças e recursos naturais: a 



Monografia titulação Maria do Rosário de Carvalho Novembro de 2019 
 
 

Pág. 15 
 

riqueza do subsolo que fornece os minerais, e faz brotar de seu âmago as sementes 

- vida e morte. 

Hades costuma apresentar um papel secundário na mitologia, pois o fato de ser o 

governante do Mundo dos Mortos faz com que seu trabalho seja "dividido" entre 

outras divindades, tais como Tânato, deus da morte, ou as Queres (Ker) - estas 

últimas retratadas na Ilíada recolhendo avidamente as almas dos guerreiros, 

enquanto Tânatos surge nos mitos da bondosa Alceste ou do astuto Sísifo. Como o 

senhor implacável e invencível da morte, é Hades o deus mais odiado pelos mortais, 

como refere Homero. 

Perséfone - Filha de Zeus com sua irmã Deméter, a deusa da agricultura e das 

estações do ano. Um dia Perséfone estava colher narcisos e foi sequestrada pelo tio 

Hades, que a levou para o mundo inferior. Socorrida por seu meio-irmão Hermes, a 

pedido de Demeter que não se conformou a com a situação de sua filha e obrigou 

que Zeus atendesse seu pedido, foi então que ele pediu a Hades que devolvesse sua 

filha. Hades não devolveu Perséfone e ainda conseguiu um plano para que ela 

continuasse com ele.  

Ele deu a Perséfone uma Romã, que era o fruto do casamento. Como a deusa tinha 

comido os grãos, não podia deixar mais seu marido, foi então que Perséfone passava 

um período com sua mãe e outro com seu marido, e se torna a sombria Proserpina. 

O mito de Perséfone representa a cíclica e necessária descida às profundezas da 

alma (perda, sofrimento, depressão) e um retorno trazendo sabedoria. Perséfone 

ficou conhecida como a rainha do mundo infernal, ela ficava vigiando as almas e sabia 

os segredos das trevas, sendo capaz de guiar outros nesse processo.  

As diferentes fases deste mito, têm uma 

correspondência as fases da vida real, de 

evolução, no amadurecimento perante as 

experiências. Este arquétipo é sensível á 

depressão quando dominada e limitada por 

pessoas que a mantêm na dependência delas.  
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Os Mistérios de Eleusis eram ritos de iniciação ao culto das deusas agrícolas 

Deméter e Perséfone, que se celebravam em Elêusis, localidade da Grécia.  

 

Deméter e sua filha, Perséfone, presidiam aos pequenos e aos grandes mistérios 

eleusinos, celebravam o regresso de Perséfone, visto que era também o regresso das 

plantas e da vida à terra, depois do inverno. As sementes que ela trazia significavam 

o renascimento de toda a vida vegetal na primavera. Os gregos viviam o regresso ou 

a renovação da vida depois da morte por intermédio do regresso anual de Perséfone, 

proveniente dos infernos. A reverência a estas Deusas, Deméter, a terra-mãe e a 

Perséfone deusa da agricultura, os iniciados viam nela a luz celeste, mãe das almas 

e a Inteligência Divina.  

Hermes - É o guia das almas dos mortos para o reino de 

Hades. Com o advento do Cristianismo, chegou a ser 

comparado a Cristo na sua função de intérprete da vontade 

do Logos. As figuras de Hermes e do seu principal 

distintivo, o caduceu, ainda hoje são conhecidas e usadas 

por seu valor simbólico. "Bastão dos arautos" as duas 

serpentes entrelaçadas, opostas, representam forças 

contrárias que se podem associar. Também representam 

o número oito (8) e são o símbolo do equilíbrio entre as forças antagónicas, 
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representando também o eterno movimento cósmico, base de regeneração e de 

infinito. É a verticalidade formal do símbolo do Infinito. (3) 

Díonísio - Deus dos ciclos vitais, das festas, do vinho, da 

insânia, do teatro, dos ritos religiosos mas, sobretudo, da 

intoxicação que funde o bebedor com o conjunto de forças 

e/ou intenções que se materializam e o tornam divino. 

É uma força arquetípica presente na psique humana desde 

a Antiguidade, que favorece psicologicamente como 

benefício, numa compensação entre os conteúdos do 

inconsciente e a atitude da consciência. A fusão do 

consciente e o inconsciente num único trasbordamento, estado em que é possível 

contemplar a visão Dionísiaca. Em todas as evocações, torna-se evidente a natureza 

paradoxal, que se manifesta em aspectos mais luminosos e aspectos mais sombrios. 

Misterioso, complexo, múltiplo, numa analogia sobre a morte e o renascimento, sobre 

a renovação da própria vida. 

A natureza básica de Ser divino de Díonísio, é a loucura, inerente á relação com o 

próprio mundo, algo que acompanha a perfeita saúde, a força da vida que impulsiona 

vida em oposição e contacto permanente com a possibilidade da morte. São as 

profundezas primitivas onde moram as forças da vida, cujo o contacto com elas, tanto 

pode destruir como beneficiar a própria vida. 

O seu simbolismo é muito rico, Deus da vegetação, tem uma estreita relação com o 

sofrimento, a morte, a ressurreição e a iniciação, numa forma dinâmica em relação à 

salvação humana. A criança abandonada, após o nascimento, tem a representação 

da criança primordial, em absoluta e invulnerável solidão cósmica e em unicidade. 

Esta criança está em coincidência com um momento de criação de um mundo novo, 

de uma nova época histórica. 

A religião dionisíaca não evidenciava a crença na reencarnação, mas continha, no 

entanto, a mensagem de salvação após a morte, com a possibilidade de 

 
3 Wikipedia 
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transcendência, o que trazia um grande conforto para o homem. Seus ritos religiosos 

garantiam que a morte não é o fim de tudo, pois o fato de morrer e renascer, levava 

a crer que a alma vive para sempre.  Dionísio, mais do que Perséfone, representa 

aquele que venceu a morte e, em sua ressurreição, ele simboliza a encarnação da 

vida, por isso tornou-se o centro da crença na imortalidade. 

A sombra humana estaria então mais ligada ao titanismo e à repressão da 

manifestação deste arquétipo.  Os estados dionisíacos são de natureza diferente; 

podem ser violentos como é a força da vida e do inconsciente, mas são também a 

fonte de criatividade, cultura, emotividade, sentimento, consciência e 

transcendência.  Dionísio com a sua natureza humilde e a sua experiência emocional 

intensa pode ser purificadora. 

A vivência do sofrimento e o contato com os níveis mais profundos da psique podem 

prevenir o indivíduo de tornar-se alguém presunçoso e vazio de emoções. Dionísio 

sofreu a morte por desmembramento e a loucura para mostrar aos seres humanos 

que eles não precisam passar por isso, assim como mostrar os meios para evitar ou 

curar a loucura. “Dionísio pode ser visto como um grande xamã, que passou por uma 

experiência extrema para ensinar e guiar os homens” - (4) 

Na religião 

Para um melhor enquadramento e entendimento da temática importa referir que os 

os conceitos de religião e de cultura se inter-relacionam. No seu livro Colin Parkes e 

Bill Young, fazem a abordagem da palavra religião, no seu conceito original, a palavra 

que tem origem no latim “religare”, tendo como significado, “religar”. “É o conjunto de 

ideias que liga uma sociedade” (5). Actualmente, a palavra tem um significado mais 

específico, traduzindo a relação do homem com o poder superior e invisível que tem 

controlo sobre a existência e a qual está associado o direito de obediência, reverência 

e vereação. (6) 

 
4 Wikipedia e Mônica Helena Weirich de Santana,Psicóloga Clínica, Arteterapeuta, Especialista em 
Dependência Química, Especialista em Psicologia Junguiana pelo IBMR, Membro Analista do 
Instituto Junguiano do Rio de Janeiro. 
5 Colin Parkes e Bill Young, Morte e Luto em diferentes culturas 
6 Shortewr Oxford Dictionary, 1970 
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Por seu lado, estes autores, referem a diferença, em relação ao significado de cultura, 

trazido por antropólogos e sociólogos, como “herança social de uma comunidade”, ou 

seja, como a soma total dos bens, modos de pensamento e comportamento que 

distinguem os diferentes grupos e que tendem a ser tramsmitidos de geração em 

geração. (7) 

Desta forma, a religião que pode ser partilhada por vários grupos, é englobada na 

cultura e para além das culturas. 

No contexto da religião judaico-cristã a morte de Cristo representa o ponto máximo 

da fé cristã, uma transição, uma passagem por intermédio da qual o crente se 

reencontra com Cristo.  

No Candomblé a morte é uma passagem para outra vida. Para o budismo tibetano, 

esta é um limiar, uma passagem que representa a possibilidade de renascimento ou 

a cessação dos ciclos de reencarnação. 

I.4 Um pouco de história - a Morte em diversas culturas e através dos tempos 

Como refere Bittencourt, (8), numa visão antropológica, e de vestígios arqueológicos 

ao longo da humanidade, o tema da morte foi sempre significativo em todas as 

civilizações e nomeadamente, para o Homem de Neanderthal, que existiu há mais de 

100.000 anos, a morte física tinha como significado o fim da Vida.(9), manifestado nos 

comportamentos perante o ritual fúnebre, em que o corpo era entregue a terra, numa 

posição fetal com objectos pessoais e alimentos reproduzindo a vida uterina, que 

anunciava a passagem através do nascimento para uma outra vida. Os objectos 

pessoais e os alimentos iriam servir para a nova vida. 

Através da Arqueologia é evidente que em toda a História da humanidade e em todas 

as civilizações e culturas a Morte sempre foi significativa. No caso dos Sumérios e 

dos Egipcios (8000 e 3000 ac), a observação dos sarcófagos e múmias e dos objectos 

e tesouros colocados na sua proximidade torna evidente a crença de que, para estes 

 
7 Fortuna Dictionary of Modern Thought, 1977 
8  Tonon, 2017, em “Pensando a morte e a vida, na óptica da tanatologia e Biodanza, Monografia de 
titulação de Biodanza” 
9 D’Assumpção, Evaldo, 2003 Tanatologia 
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povos, a Morte era uma passagem e não um terminus da Vida em si mesma, como 

nos diz D’Assumpção (10), como refere Bittencourt (11) 

Entre 3000 e 500 ac, na Civilização Hebraica, a crença na existência de um deus 

único criador de todas as coisas (Monoteísmo) assume um novo valor. (12) 

Neste mesmo período, os povos Védicos nómadas, que viviam em lugares inóspitos 

criam a ideia da reencarnação, pois perante a morte existia a possibilidade de 

renascer em locais mais favoráveis. 

O Budismo, tendo surgido por volta de 500 ac “não admitia a existência de alguma 

coisa no paraíso celestial dos hebreus ou de outra cultura e acreditava no Nirvana, 

onde a alma, em despego total, se desfazia depois de existências bem vividas”. (13) 

Os tibetanos tradicionais associam a morte a uma sensação semelhante ao sonhar 

transitório 

O Cristianismo, surgido em 30 DC, “baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, tem 

na Morte e Ressurreição a base da redenção da Humanidade” (14) 

Encara-se a Morte como única e após esse momento vem a decisão e julgamento, 

onde o ser humano, em toda a sua totalidade, retorna a Deus, ou a sua recusa, 

renegando a redenção.  

È notória e absolutamente relevante, este tema em todas as culturas e civilizações, 

muito manifestada através da Arte, ao longo da existência da humanidade relacionada 

com cada época ou cultura, onde se reflete  a expressão das crenças e ideologias 

relacionadas com o tema da Morte. 

  

 
10 2003 
11 Bittencourt, Renata Tonon, 2017, (Pensando a morte e a vida, na óptica da tanatologia e 
Biodanza, Monografia de titulação de Biodanza 
12 Àries (1977) Bittencourt, Renata Tonon, 2017, Pensando a morte e a vida, na óptica da 
tanatologia e Biodanza, Monografia de titulação de Biodanza). 
13  
14  Aires, 1977) (Bittencourt, Renata Tonon, 2017, Pensando a morte e a vida, na óptica da 
Tanatologia e Biodanza, Monografia de titulação de Biodanza 
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I.5 - Morte e Rituais  

“O doente pediu para morrer em casa, falou com as filhas, organizou os últimos 

assuntos pendentes e fez o seu testamento. Ainda pediu aos amigos para o visitarem 

para se despedir. As crianças também se aproximavam do doente moribundo” (15) 

Este episódio, que marcou a infância da psiquiatra suiça Kübler-Ross, é ilustrativo da 

forma como a morte era vivida e encarada no contexto familiar e comunitário. 

Referindo a realidade cultural portuguesa, os rituais associados à morte eram vividos 

de forma comunitária, isto é, existia um comportamento social caracterizado pelo 

envolvimento de todos na vida da comunidade. A participação de adultos, idosos e 

crianças era um acontecimento não só exclusivo da vida da família, como também de 

toda a comunidade. 

Com a transformação social, mais acentuada no tempo do pós-guerra, onde se 

ampliaram as grandes cidades, o comportamento social também se alterou. As 

famílias passaram a viver de forma mais individualizada, as crianças deixaram de ter 

vínculos com a família alargada e comunitária, a participação social foi mais alargada, 

à escola, às actividades extracurricular, tendo, no entanto, ficado mais superficial, 

pontual e compartimentada. 

Por outro lado, as crenças religiosas também sofreram alterações assim como a visão 

social da criança no mundo. 

A participação activa da criança nos rituais religiosos era prática comum, o que 

mantinha a criança mais familiarizada com os rituais de morte. 

Com as alterações sociais, a vinda para as cidades, mais tempo passado na escola 

e em outras actividades, o afastamento do contacto com natureza, como também 

novas perspectivas relativas à prática religiosa, trouxe um afastamento de todas 

essas práticas onde a aprendizagem dos ciclos da vida acontecia de forma natural e 

espontânea, pela relação que indivíduos mantinham com a natureza e como também 

pela riqueza da partilha de experiência e vivências da própria vida e, 

consequentemente, a possibilidade de encarar a morte como parte do ciclo de vida e 

 
15   cf. Kübler-Ross 1969: 19 
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a sua participação em tudo o que dizia respeito aos rituais associados a este 

acontecimento. 

I.6 O processo de luto e suas etapas, segundo Kubler -Ross 

Etimologicamente a palavra luto provém do Latim luctus, que significa “dor, mágoa, 

lástima”, sentimentos que, para a generalidade das pessoas, surgem no decurso de 

uma perda afectiva.  

Bittencourt, no seu trabalho de reflexão sobre a vida e a morte, apresenta a sua 

definição de processo de luto como um conjunto de reacções diante da perda. 

Acontecimento que pode ser vivido nas mais variadas fases da vida e a sua 

elaboração como “experiências continuas no processo de desenvolvimento humano, 

sendo chamada de morte consciente ou morte vivida. Neste caso, a pessoa 

experiência a morte que não é a sua, no entanto, é vivida como se uma parte sua 

morresse, a parte em que havia ligação ao outro através dos vínculos, estabelecidos.” 

(16) 

Pode-se referir que o tema do luto aborda a morte como perda de um vínculo que se 

rompe de forma irreversível. O processo de luto como um tempo em que se elabora 

e integra internamente a perda/falta, seja de um ente querido ou de uma situação 

emocional e padrão de vida ao qual o indivíduo está ligado. 

A possibilidade do sujeito viver os sentimentos e emoções (estados emocionais) 

associados a uma perda emocional ao qual se está ligado, é o que chamamos de 

processo de luto, que tem um tempo interno que não é fixo e que pressupõe um 

ajuste, aceitação e integração de novas referências e novos estados para viver - 

Integração da mudança. 

A vivência ou não vivência desses estados emocionais facilita ou bloqueia esse 

processo de reaprendizagem e o surgimento de uma nova motivação para viver.  

A não permissão para viver os sentimentos de perda podem levar a que “o enlutado, 

num ato de desespero para não sofrer, pode vir a negar os sentimentos provocados 

 
16  Kováes, 1992 



Monografia titulação Maria do Rosário de Carvalho Novembro de 2019 
 
 

Pág. 23 
 

pela perda, eliminando a dor e vendo a perda como uma fatalidade. Porém, é preciso 

expressar esses sentimentos para ter um desenvolvimento de luto saudável” (17) 

É na permissão da vivência de cada estado emocional e em cada fase que cada 

indivíduo elabora e cria novas representações da realidade actual. 

Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) foi uma psiquiatra Suíça que se dedicou ao estudo 

do fenómeno da morte e do luto. 

Diversas experiências relacionadas com a morte vividas durante a sua infância e ao 

longo de toda a sua vida marcaram-na profundamente, levando-a a desenvolver um 

extenso trabalho sobre o processo de luto e a morte. O seu primeiro contacto com a 

morte foi com a idade de cinco anos, quando esta se encontrava hospitalizada e, 

numa cama a seu lado, estava internada outra criança doente, alternando períodos 

de consciência com períodos de inconsciência. No terceiro ano da escola primária 

vivenciou a morte de uma amiga próxima e, mais tarde, a de um vizinho, de quem viu 

o corpo morto. “Meus pais não me protegeram da vida e da morte como aconteceu 

naturalmente, o que me permitiu absorver as diferentes circunstâncias e as reações 

das pessoas” (18). 

O seu desejo profissional, foi sempre de ser médica, tendo concluído a sua graduação 

em 1957. Quer pessoalmente como ao longo da sua carreira médica foi-se sempre 

questionando sobre a problemática emocional da morte e da questões sobre a 

dignidade perante a arte do morrer. 

“A sua aprendizagem na área da psiquiatria do Manhattan State Hospital foi bastante 

fértil, de tal modo que chegou à conclusão que muitos dos doentes, embora 

necessitando efectivamente de medicação para poderem recuperar, acima de tudo 

necessitavam de compaixão, de presença, enfim, de cuidados verdadeiramente 

humanos “(19) 

 
17 Bittencourt, Renata Tonon, 2017, Pensando a morte e a vida, na óptica da Tanatologia e 
Biodanza, Monografia de titulação de Biodanza 
18 Kübler-Ross, 1997: 38) (Macedo, João Carlos Gama Martins, agosto de 2004, Universidade do 
Minho, Elisabeth Kübler-Ross: a A Necessidade de uma educação para a morte 
19 cf. Gill, 1980: 220; Kübler-Ross, 1997: 114). Macedo, João Carlos Gama Martins, agosto de 
2004, Universidade do Minho, Elisabeth Kübler-Ross, A Necessidade de uma educação para a 
morte) 
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Kübler-Ross desenvolveu a teoria das 5 etapas do luto. No seu livro20, publicado em 

1969, é sustentada pela sua experiência com doentes terminais em cuidados 

paliativos, a qual lhe possibilitou criar um sistema de classificação de vivências, 

reações emocionais e comportamentos de dor relacionadas com o luto, encarando 

este processo, não só em relação à perda de um ente significativo, como também, de 

forma mais ampliada, em relação à forma como o indivíduo vive este processo em 

situações relacionadas com quaisquer mudanças pessoais significativas, como seja 

um divórcio ou a perda de liberdade na sequência de condenação por prática de 

crime. 

Estas vivências e estados mentais, que actuam como referência para vivências de 

perda significativa, não são vividas pelo indivíduo de forma ordenada, assim como 

também é possível que este não passe por todas as etapas. No entanto, refere que 

pelo menos duas destas etapas/fases são vividas desde o momento da notícia até ao 

momento da aceitação da nova situação (aceitação real da perda). “[...] espero que 

fique claro que os pacientes não seguem necessariamente um padrão clássico, do 

estágio da negação ao estágio da raiva, à barganha, à depressão e à aceitação. A 

maioria dos meus pacientes exibiu dois ou três estágios simultaneamente e nem 

sempre ocorrem na mesma ordem” (21) 

Etapa de Negação – O indivíduo, apesar de manifestar ter aceite a notícia enquanto 

informação sobre o ocorrido, revela através do seu comportamento que, para ele, este 

é uma ficção transitória, i.e, verbaliza mas não acredita totalmente.  

Esta negação não é indefinida no tempo, uma vez que é promotora de conflito interno 

com a própria realidade. Por isso, o indivíduo acaba por abandonar esta etapa. 

Etapa da Raiva – Estes estados emocionais e mentais são desencadeados pela 

frustração perante a realidade do acontecimento, pela incapacidade e impotência de 

reverter a situação real. O contacto com a irreversibilidade da morte produz um 

sentimento de tristeza profundo e que é difícil de aliviar. 

 
20 On Death and Dying,1969 
21  Kübler-Ross, 1974: 25-26). Macedo, João Carlos Gama Martins, agosto de 2004, Universidade 
do Minho, Elisabeth Kübler-Ross: a A Necessidade de uma educação para a morte 
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Existe assim, um momento de crise em que domina o choque de duas ideias: A de 

que a vida é desejável e, por outro lado, que a morte é inevitável. É uma etapa de 

grande carga emocional, que pode ter como comportamento comum a explosão de 

raiva descontrolada, quer direcionada para pessoas, quer para objectos ou animais. 

Etapa de negociação – O indivíduo, nesta etapa, cria a possibilidade fantasiada de 

que a morte é possível de impedir, que tem o controle da situação. 

É comum através do compromisso da sua “transformação”, a tentativa de negociação 

com entidades divinas ou sobrenaturais, na fantasia de poder reverter o processo. 

È uma forma de alívio da dor, embora seja breve, porque é desfasada da realidade e 

também porque leva a um enorme cansaço emocional, na medida em que o indivíduo 

está sempre a imaginar possibilidades de solução para reverter o processo. 

Etapa da depressão – O indivíduo deixa de fantasiar com outras realidades e toma 

consciência plena de que a pessoa já não está presente, ou seja, da sua realidade 

actual. Toma então contacto com a sensação de profundo vazio que esta ausência 

lhe provoca. 

Esta etapa é caracterizada por um estado de grande tristeza na consciência da 

irreversibilidade da morte, levando a uma crise existencial e sem incentivos para 

continuar a viver com a ausência do ente querido. É necessário fazer a aprendizagem 

de aceitar a ausência, como também o recomeçar a viver com essa realidade. 

É uma fase de maior cansaço, isolamento, tristeza profunda e de sensação de 

incapacidade de sair desse estado. 

Etapa da aceitação – Dá-se quando o indivíduo aceita, aprende a viver com o facto 

de o ente querido já não está presente. 

Nesta etapa, à medida que a dor do luto se vai extinguindo com o tempo, inicia-se 

uma reorganização activa das ideias e, consequentemente, o conforto do esquema 

mental. É considerada uma melhor fase em relação às anteriores, pela menor 

presença de sentimentos intensos e de cansaço. 
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Lentamente o indivíduo vai trazer mais normalidade a sua vida e permitindo-se aceder 

novamente às sensações de alegria e prazer. 

A este propósito, João Lobo Antunes, neurocirurgião português de renome 

internacional, refere e qualifica o modo como Kübler-Ross descreveu as reacções 

perante a morte. Nas suas palavras, “o paradigma ontológico está bem explanado 

nos escritos de Elisabeth Kübler-Ross, que definiu os tempos da morte como o 

andamento de uma sonata. A sua contribuição foi fundamental por obrigar a reflectir 

sobre a morte com outra coragem e lucidez e demonstrar a importância da 

multidisciplinaridade no tratamento destas matérias. Assim, ela descreveu cinco 

passos sucessivos, eu diria cinco estações de uma via sacra, no caminho para o fim. 

O primeiro é a negação e o isolamento; o segundo é a revolta; o terceiro é a 

negociação (por vezes com Deus, sob a forma de promessas secretas ou explícitas); 

o quarto é a depressão, e o final é a aceitação. A análise é brilhante, apoia-se em 

casos ilustrativos, e não há dúvida de que todos estes passos são reconhecíveis na 

prática clínica, excepto que, muitas vezes, não seguem a sequência descrita e a 

negação ou a revolta podem persistir, inalteradas, até ao final ou, então, a depressão 

inaugurar o quadro e não mais se abater” (22) 

Ainda que as expressões que definem cada momento sejam diferentes (estágios, 

fases, etapas), o desenvolvimento do processo e os comportamentos manifestados 

pelo indivíduo, são semelhantes. 

I.7 - A visão psicanalítica 

I.7.1. - Teoria do Apego, Base Segura e o processo de luto 

A compreensão da Teoria do Apego e do conceito de Base Segura é fundamental 

para o entendimento do próprio processo de luto. 

 
22 Antunes, 2002: 182). (Kübler-Ross, 1974: 25-26). Macedo, João Carlos Gama Martins, agosto de 
2004, Universidade do Minho, Elisabeth Kübler-Ross: A Necessidade de uma educação para a 
morte 
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A escolha da teoria sobre o luto de John Bowlby, apresenta uma mais valia, pois é 

mais ampliada, pela sua condição, interdependência e correlação com a sua Teoria 

do Apego. 

Todo o processo de luto está intimamente relacionado com os padrões de apego 

vividos na infância e que influenciam o indivíduo na forma com lida com as perdas 

futuras. 

John Bowlby (1907–1990) foi um psicólogo, psiquiatra e psicanalista britânico que, 

ao longo da sua vida e experiência profissional, revelou especial interesse pelo 

desenvolvimento da criança, tendo desenvolvido de forma pioneira a Teoria do 

Apego. 

Filho de uma família de classe média alta e o quarto filho de seis irmãos, foi entregue 

desde o nascimento aos cuidados de uma ama, um hábito social comum das famílias 

britânicas da época, mantendo visitas da mãe de uma hora por dia. Aos 4 anos a sua 

cuidadora principal deixou a família. Mais tarde, Bowlby descreveu o acontecimento 

como trágico, como a perda de uma mãe. 

Aos 7 anos foi para um colégio interno, como era comum na sociedade da época, 

mas mantendo contacto com a família. Com estas experiências desenvolveu uma 

sensibilidade especial para com o sofrimento das crianças e, por isso, um especial 

gosto pelo trabalho com crianças delinquentes e desajustadas, a que esteve sempre 

ligado desde o início da sua carreira como psicólogo e antes da sua formação em 

medicina e psiquiatria. Acompanhou estudos ligados a esta problemática, o trabalho 

de Anna Freud e Dorathy Burlingham sobre os desabrigados e de René Spitz sobre 

órfãos. 

Os seus trabalhos iniciais (1940), focaram-se na criança, na sua mãe e no ambiente, 

criando uma oposição à abordagem exclusivamente psíquica que naquele período 

era predominante na psicanálise. 

Na década de 50 (1952) apresenta o seu trabalho teórico e observacional, através de 

um documentário “A two-year old goes to hospital”, sobre o impacto da perda, 

vivenciado por crianças separadas dos seus cuidadores primários (uma vez que as 

crianças não ficavam acompanhadas no hospital), trazendo uma valorização da 
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importância fundamental para o desenvolvimento humano do apego desde o 

nascimento. 

Com grande contributo de Harlow até 1958, a partir das suas experiências com 

macacos, Bowlby, no seu trabalho, pôde assim descartar a tese behaviorista do 

impulso. 

Bowlby, com a sua teoria, trouxe uma nova abordagem a esta temática, uma vez que 

a realidade social assume uma maior importância, isto é, o contexto social onde a 

criança foi criada e educada, assim como a importância do apego desde o 

nascimento, como fundamental para o desenvolvimento humano. 

O seu contributo, no seu desenvolvimento teórico, reforça também o comportamento 

do apego como estratégia evolutiva e biológica de sobrevivência para a protecção do 

bebé, investigando as dificuldades de vínculo que também se relacionavam e 

transmitiam de geração em geração. 

Defendia que o bebé devia ter como primeiras experiências um ambiente caloroso, 

íntimo e contínuo com a sua mãe (ou substituta), que fosse prazeroso para ambos e 

que a ausência destas experiências podia gerar problemas mentais irreversíveis. 

Em toda a sua carreira, Bowlby teve uma imensa influência de Donald Winnicott 

(1896-1971), pediatra e psicanalista infantil. Ambos tiveram várias semelhanças na 

sua atuação profissional, pois foram os primeiros psicanalistas a explicar a 

importância das interações sociais numa idade precoce. Argumentaram que os 

humanos entram no mundo com uma predisposição para serem sensíveis às 

interações sociais e precisam delas para um desenvolvimento saudável. 

Ambos foram pioneiros no seu âmbito profissional, defendendo de forma semelhante 

a importância das interacções sociais em idade precoce, argumentando a 

predisposição humana desde o nascimento para as interacções sociais e a 

necessidade destas para o desenvolvimento saudável. 

A Teoria do Apego refere-se ao processo de vinculação desenvolvido através de 

vivências consistentes, sensíveis e responsivas entre o bebé e a mãe (ou cuidador(a) 

permanente) no período até aos dois anos de idade, assim como à qualidade dessas 
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experiências. Estas são modeladoras e condicionadoras das interacções sociais 

como padrões de apego que conduzem a modelos internos que orientarão 

sentimentos, pensamentos, expectativas para si mesmo, para relacionamentos 

posteriores na sua vida, num modelo interno de si e para os outros. 

A primeira relação humana de uma criança como a pedra fundamental sobre a qual 

se edifica a sua personalidade.” Segundo a teoria do apego, a criança vincula-se 

instintivamente a quem cuida dela, com a finalidade de sobreviver, dependendo disso 

o seu desenvolvimento físico, social e emocional.”(23) 

A forma como o indivíduo reconhece o outro vai influenciar as relações que 

estabelece com os demais e o ambiente, as suas relações e interacções sociais ou a 

ausência delas. O comportamento que deriva do apego é o resultado do processo, ao 

passo que o apego é o processo em si. 

Através da resposta às suas necessidades, físicas, e principalmente emocionais, o 

bebé integra a realidade e a percepção do mundo. As suas experiências seguras 

reforçam não só os vínculos com o cuidador, como também a sua vinculação à vida. 

Na abordagem de Bowlby, considera-se que a criança humana precisa de uma 

relação segura com cuidadores adultos, sem os quais o desenvolvimento social e 

emocional normal não ocorrerá. Comportamento de apego é qualquer forma de 

comportamento que resulta de uma pessoa alcançar e manter proximidade com 

algum outro indivíduo, considerado mais apto para lidar com o mundo.  

“A criança se vincula instintivamente a quem cuide dela, com a finalidade de 

sobreviver, dependendo disso seu desenvolvimento físico, social e emocional. O 

processo de apego não é específico de gênero, pois os bebês formam vínculos com 

qualquer cuidador consistente que seja sensível e responsivo nas interações sociais.” 

(24) 

No final dos anos 80, a teoria do apego foi ampliada aos relacionamentos adultos. 

 
23 John Bowlby e a importância do apego no processo de desenvolvimento da criança, Outubro 
2018, Revista Educação  
24 Chinalli, Myriam, Revista Educação, outubro 2018, John Bowlby e a importância do apego no 
processo de desenvolvimento da criança 
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O conceito de “base segura”, também trazido por Bowlby, refere-se à “confiança que 

o indivíduo tem numa figura particular, protectora e de apoio, que é acessível e está 

disponível e a partir da qual possibilita o desenvolvimento de comportamento de 

exploração.” (25) É caracterizado pelo comportamento que se manifesta perante a 

situação de separação.  

I.7.2 - O processo de luto segundo Bowlby e Parkes  

Na abordagem feita por Bolwby e Parkes, a temática da vivência do luto/perda é 

abordada com base na existência de quatro etapas, num processo não linear, 

simultâneo e de forma cíclica, sem tempo definido de duração, como também o tempo 

que se pode estar em cada uma delas, assim como uma ausência de pré definição 

de uma ordem e de sequência. (26) 

Fase de entorpecimento - É um período em que o indivíduo poderá sentir-se 

desamparado, atordoado, desligado da realidade, perdido ou imobilizado. 

Nesta fase, existe a negação da perda, que pode ser também como um recurso 

interno de defesa, perante a dor de difícil assimilação. 

O indivíduo vive o processo e não assimila a informação do que está a viver, vive-a 

como se não fosse real. 

Fase de anseio e protesto - É um período normalmente caracterizado por fortes 

emoções, agitação e sofrimento psicológico. Pode manifestar-se através sentimentos 

de raiva, quer para os outros, quer para si próprio. 

Embora tendo conhecimento da morte do ente querido, o indivíduo em luto, nesta 

fase, procura pelo ente querido que morreu em locais que habitualmente frequentava, 

como também pode fazer o evitamento dos mesmos. 

Fase do desespero - Todo o processo de integração e compreensão da morte do 

ente querido acontece lenta e progressivamente. 

 
25  Almeida, de Thiago, Apresentação do psicólogo, John Bowlby e a Teoria do Apego, slideshow, n 
14 
26 Rosmary, Mariano, 2018, Conversando sobre luto1- visão biopsicossocial do luto. 
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É um período que habitualmente se manifesta por momentos de apatia e depressão. 

Frequentemente estes estados fazem com que o indivíduo tenha falta de interesse 

por quaisquer tipos de actividades, assim como dificuldades de concentração e 

execução de tarefas. São também frequentes sintomas somáticos como perda de 

peso e de apetite, assim como de insónias. 

O indivíduo vive um sentimento de dualidade: por um lado, tem a sensação de 

incapacidade para seguir a sua vida, por outro lado, a sensação de que a 

reconstrução da sua vida é necessária. 

Fase de recuperação e restituição - Neste período surge um novo impulso 

identitário que permite o abandono da ideia de recuperar a pessoa que morreu e 

resignifica o que a perda tem na sua vida. 

É normalmente um momento doloroso, porque é o momento em que o individuo 

desiste da expectativa de reencontrar vivo o ente que já morreu. 

Fazer-se a elaboração do luto significa que o indivíduo já integrou que a perda é para 

sempre, conseguindo retomar as suas actividades quotidianas, reconhecendo que 

toda a realidade mudou, reestruturando de novo a sua vida, com a ausência do ente 

querido. 

O indivíduo tem um foco de reestruturação da sua vida, vivendo ligado 

simultaneamente à dor da sua perda. 

Não existe uma duração temporal fixa para cada uma das fases do luto, nem estas 

se sucedem de acordo com a mesma ordem. Como já dissemos, podem ocorrer em 

simultâneo. Outros factores, como o apego (vínculos primários), o suporte social e o 

desenvolvimento espiritual, que podem ser facilitadores ou inibidores em cada etapa, 

fase ou momento que o indivíduo está a viver.  

Elaborar um luto não significa esquecer o ente querido, ter um luto elaborado significa 

que mesmo a perda sendo para sempre, a pessoa consegue retomar as suas 

atividades quotidianas: Não será mais a mesma pessoa, foi necessário viver um 

processo de reestruturação do mundo interno para a adaptação à nova realidade. 
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Assim, o processo de luto é normalmente um tempo de sofrimento, mas também de 

crescimento e desenvolvimento humano. 

I.8 - O Luto Patológico 

O luto patológico acontece quando em algum momento das suas etapas ou fases, o 

processo sofre uma interrupção, uma não concretização interna, que pode acontecer 

por razões várias: por apego emocional ao sofrimento; por negação de aceitação da 

própria realidade ou ainda por fragilidade nas restantes relações afectivas.  

Esta situação encontra-se muitas vezes associada a uma ausência de 

reconhecimento por parte da pessoa da sua própria capacidade e recursos internos 

para lidar com a dor da perda e com a actual realidade. 

No aspecto temporal, “sendo o luto um estado com sintomas e duração muito variável, 

torna-se difícil distinguir um luto normal de um luto patológico. Falamos de luto 

patológico quando os sentimentos de dor e tristeza relacionados com a morte de um 

ente querido têm uma intensidade excessiva e prolongada (para além de 12 meses 

após a morte), tendo ainda impacto no funcionamento social e ocupacional da pessoa 

em luto.”(27) 

Bittencourt também se refere a luto patológico quando, dentro do processo normal de 

luto, começam a existir manifestações compulsivas, repetitivas e demoradas (como 

distúrbios de alimentação, melancolia, autopunições relacionadas com a culpa). 

Todas estas situações estão naturalmente condicionadas pelas variáveis de causas 

e circunstâncias do acontecimento da morte. A tendência da sociedade actual é a de 

ocultar a morte, como se esta não existisse, o que pode ter como consequência 

doenças psíquicas relacionadas com o processo de luto. 

Freud considera e oferece uma perspectiva mais alargada do luto. Para ele, “o luto, 

de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à perda de alguma abstração 

que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de 

alguém, e assim por diante. Em algumas pessoas, as mesmas influências produzem 

 
24 Carolina Machado, Cristiana Calçada, Diana Ribeiro, Edília Sequeira, Eduardo Tavares, João 
Trevisan, Jorge Moura, José Silva, Rita Ferreira, Sara Santos, Tiago Alves, Vera Correia, Luísa Sá, 
Viver o luto, 2017/12/04 
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melancolia em vez de luto; por conseguinte, suspeitamos de que essas pessoas 

possuem uma disposição patológica. Também vale a pena notar que, embora o luto 

envolva graves afastamentos daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, 

jamais nos ocorre considerá-lo como sendo uma condição patológica e submetê-lo a 

tratamento médico. Confiamos em que seja superado após certo lapso de tempo, e 

julgamos inútil ou mesmo prejudicial qualquer interferência em relação a ele.”(28) 

O processo de luto é o tempo que medeia, desde a perda de um ente ou algo querido 

como a perda de uma casa, o final de um casamento, separação, como também as 

rotinas associadas a estes acontecimentos até à aceitação interna dessa perda 

(desse facto), com todas as suas consequências, quer a nível físico, emocional, 

cognitivo e social e sublimar a sua própria dor, como caminho de desenvolvimento e 

crescimento humano. 

Face à perda de alguém ou algo querido, instalam-se emoções de dualidade no 

indivíduo. Assim, conforme as causas dessa perda, surgem emoções de raiva 

(zanga), tristeza para com a vida, pela sensação de ficar vazios de presença, pela 

impossibilidade de tocar, olhar, sorrir e a sensação de desamparo pela ausência de 

quem cuide. 

Muitas vezes, essa emoção leva a direccionar para outras pessoas que lhe são 

próximas e que de nada têm a ver com o processo, comportamentos de raiva, tristeza, 

incapacidade de se relacionar com o outro, isolamento e solidão. Isto apenas 

acontece porque a dor é imensa e o próprio não se reconhece com capacidade de a 

suportar. Pode assim começar a desencadear mecanismos de defesa da dor, 

desconectando-se da sua capacidade de sentir e, em consequência, da sua ligação 

sensível para com a vida.  

Ainda que a vida possa proporcionar outros momentos de bem estar e prazer de viver, 

o indivíduo tem dificuldade de se permitir viver outros estados emocionais, pois 

abandonar estas emoções, mesmo de forma inconsciente, significa para ele amar 

menos essa pessoa, melhor dizendo, é uma forma inconsciente de manter os vínculos 

emocionais presentes, de manter a pessoa amada presente. Trata-se de um recurso 

 
28 Diferente, Psicologia, Luto e melancolia, de Sigmund Freud, pag 1  
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básico de sobrevivência importante numa primeira fase da perda, atenuando a 

angústia e o vazio, e que mantém a funcionalidade para a vida.  

No entanto, por vezes, este processo mantém-se durante um período muito 

prolongado. O indivíduo passa a reprimir as suas emoções, fazendo constantes 

julgamentos sobre si mesmo, num grande conflito interno pois sente a dor da ausência 

do ente querido, sente que este o abandonou.  

Por outro lado, como sente a dor do abandono (reconhece-a, sabe o que é) cria uma 

estrutura de não abandono. Como foi abandonado, sente que, ao esquecer a dor, 

também abandona e, assim, activa a dor, num desejo inconsciente de permanência, 

como manifestação do amor que sente. Está patente um conflito: se abandonar a 

memória da dor é como se esquecesse o ente querido e o deixasse de amar. A dor é 

o fio que mantém a relação.  

Perante a incapacidade de recriar o laço sem a memória, vão-se criando formas de 

comportamento tais como rigidez, encouraçamento e melancolia, face aos outros e à 

vida, “na medida em que este não evoca esse alguém, a mesma perda da capacidade 

de adotar um novo objeto de amor (o que significaria substituí-lo) e o mesmo 

afastamento de toda e qualquer actividade que não esteja ligada a pensamentos 

sobre ele“. (29) 

À medida que o indivíduo se reforça e fortalece na capacidade de participar e interagir 

na nova realidade, vai gerando novos recursos para transitar para uma etapa 

seguinte. 

 
29  Diferente, Psicologia, Luto e melancolia, de Sigmund Freud, pag 1  
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I.9 - Emoções e Psicossomática no processo de luto 

Como é referido por Toro, ““o organismo humano não é um 

conjunto de peças isoladas, mas um sistema de circuitos 

funcionais, cuja totalidade é maior que a soma de suas partes”. 

(30) 

Assim, no nosso organismo os sistemas nervoso, endócrino e 

imunológico funcionam em coerência, sendo responsáveis 

pela regulação inter-orgânica e por assegurar o funcionamento 

do organismo como unidade reguladora. Qualquer mudança emocional decorrente de 

conflitos emocionais ou situação de stress tem influência sobre os três sistemas, 

alterando os níveis hormonais e a liberação de neurotransmissores. 

Rolando Toro, refere a influência das investigações de psícólogos e educadores como 

C. Mulher, Freud, René Spitz, Arnol, Gessel, Amatruda, Bouldin, nas suas reflexões 

sobre a estruturação do mundo emocional, no que diz respeito à expressão das 

emoções e também à forte evidência de como esta é consolidada na primeira infância. 

Assim, a forma como futuramente o processo de luto será vivenciado encontra-se 

também sob forte influência desta fase de estruturação.  

A Dra Susana Bloch refere a forma como as emoções, na sua subjectividade, 

influenciam a activação fisiológica, as reacções neuro-musculares, posturais e faciais, 

e a sua correlação com o comportamento e com a expressão funcional. 

A mielinização, que consiste na formação da bainha mielínica pelas fibras nervosas 

no período de desenvolvimento, adequada das vias nervosas cortico-hipotalâmincas, 

é um processo que acontece na primeira infância e que resulta de um ambiente 

afectivo e de nutrição, criando a estrutura neurológica da identidade. 

Quando a criança tem alterações deficientes no seu ambiente afectivo, esta 

tendencialmente vai ter repercussões ao nível neurológico de vínculo externo e, 

necessariamente, no seu comportamento psicológico, onde se encontram as suas 

estruturas emocionais. 

 
30 Toro, Rolando, Apostilha ARS Magna, pag16  
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Como foi referido, o estado emocional da vivência do luto, intensificado no luto 

patológico, traduz-se num desequilíbrio do sistema nervoso autónomo, onde os 

estados de desânimo, tristeza, melancolia, assim como de raiva e stress, promovem 

comportamentos de necessidade de controlo e hipervigilância perante a vida. 

Podem surgir também reações psicossomáticas, tais como crises de ansiedade, 

stress, depressão, perda ou aumento excessivo de apetite, insónia e falta de 

motivação para viver. 

Um luto bem elaborado é um luto onde a dor pode ser vivida e acolhida. Quando o 

indivíduo não se permite aceder e expressar os seus sentimentos face a uma perda 

afectiva, rejeitando o sofrimento e o choro, está criado um campo favorável para o 

surgimento de doenças psicossomáticas (não somente reacções psicossomáticas, 

que são naturais na vivência do luto). Estas constituem a manifestação física da dor 

que não pôde ser expressa e elaborada. 

Estes estados vivenciais, no qual se inscreve o luto, e que envolvem grande activação 

do sistema simpático, geram a baixa e o desequilíbrio da produção de 

neurotransmissores como a serotonina, noradrenalina e dopamina, que não são 

promotores e comprometem o processo de neurogénese (renovação cerebral). Estes 

neurotransmissores são activados de de forma natural e actuam ao nível da 

capacidade de adaptação permanente à realidade, a um reajuste com manifestação 

no quotidiano. 

Desta forma, “a realidade vivenciada quotidiana vai influenciar decisivamente na 

nossa saúde geral, pois a convivência e os momentos vivenciais que ela gera podem 

estruturar ou destruturar a nossa identidade.” (31) 

As vivências induzidas pelo Sistema de Biodanza possibilitam o contacto com as 

emoções e a sua expressão integrada. Na Biodanza o enfoque é mais do que a 

expressão das emoções. É a sua coerência em relação às circunstâncias reais. Para 

Rolando Toro “a dissociação da expressividade representa sempre diversos graus de 

patologia. A integração expressiva do rosto e do corpo são sinais de saúde “. (32) 

 
31 Gonzales, Myrthes, Momentos estruturantes, 2018, pag 52) 
32 Toro, Rolando, apostilas de aspectos psicológicos, pag33). 
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Trata-se de uma aprendizagem visceral, dos afectos e emoções para além do nível 

cognitivo. “Expressar as emoções não é libertar-se delas, mas manifestá-las de forma 

adequada.”, ou seja, fomentar uma expressão autêntica e em feedback com a 

realidade interna e externa, é um aspecto facilitador no processo de luto. (33) 

I.10 - Neurociências - Plasticidade neuronal e ambiente enriquecido 

 

“Mesmo que até agora a razão tenha gozado de maior prestígio, a neurociência 

demonstra que são as emoções que têm um peso mais importante na nossa 

identidade, no nosso comportamento e, inclusive, na nossa saúde” (34) 

A neurogénese é o processo de formação de novos neurónios no cérebro, 

provenientes de células-tronco neurais e progenitores neurais. É um processo que 

ocorre durante todo o processo de vida, em regiões encefálicas especificas, de forma 

complexa e em várias etapas. 

No seu trabalho sobre neurogénese e plasticidade neuronal, Cecília Toro Acuña, 

trouxe um grande aporte sobre estudos no campo da neurociência e a relação entre 

os ambientes enriquecidos de ecofactores positivos e as alterações reconhecidas a 

nível cerebral, nomeadamente neuronal, no desenvolvimento integral do humano e 

para a optimização de um estilo de vida. 

 
33 Toro, Rolando, Apostilhas de aspectos psicológicos, pag34 
34 Morgado, 2006, Pag 6, Myrthes Gonzales, 2015, “Momentos Estruturantes”, pag 24. 
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Estes estudos referem-se à estreita relação entre os sistemas nervoso, endócrino e 

imunológico, que, como já vimos, através dos neurotransmissores, hormonas e 

receptores comuns, em termos biológicos, organizam o indivíduo como um todo 

integrado. 

Donald Olding Hebb (1949), falou-nos do comportamento da célula e a sua influência 

nas demais. Quando uma célula excita de forma repetida outra célula, acontece uma 

mudança, desde o encontro em si mesmo como também com as outras, tornando 

mais eficiente a sua inter-estimulação. 

Posteriormente, demonstrou que a influência da estimulação ambiental induz 

mudanças nas conexões estabelecidas pelos neurónios e que proporcionam a criação 

de novas sinapses, o que trás um novo significado ao enriquecimento da actividade 

neuronal, reconhecendo a plasticidade neuronal como uma função do cérebro. 

Tema central da neurobiologia contemporânea, a plasticidade neuronal é a 

capacidade que existe de permanente renovação do sistema nervoso. A plasticidade 

neuronal foi demonstrada através de estudos efectuados com indivíduos que, em 

acidentes, sofreram danos em funções motoras e comportamentais, as quais foram 

reabilitadas pela formação de vias alternativas que substituem as que foram 

danificadas ou destruídas. (35) 

Também se verifica a plasticidade pós-sináptica em casos de depressão, ansiedade 

e stress, em resposta a fármacos, que demonstra que, quer clinicamente como em 

técnicas com ausência de fármacos é possível induzir-se a plasticidade neuronal.  

O conceito de ambiente enriquecido foi pela primeira vez introduzido de forma 

experimental por Hebb, que definiu ambiente enriquecido como uma combinação de 

estímulo inanimado e social. 

Ivan Praag y Cols. 1996; Rosenzwerg y Col, 1996, trouxeram e definiram “ambiente 

enriquecido” como o ambiente onde os factores isolados são ausentes de eficácia, 

dando relevância à interacção como factor essencial para que exista o ambiente 

enriquecido. 

 
35 Bennet, 1996. 
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Os estudos de Rita Levi Montalcini, agregam ainda mais conteúdos, com a descoberta 

de um factor específico de algumas linhas de células nervosas, tendo sido 

determinante para alteração da nova visão evolutiva do cérebro, de renovação 

cerebral ao longo do percurso de vida, que anteriormente encarava o indivíduo 

apenas com um conjunto de células. 

Considera-se então a influência no cérebro de um ambiente enriquecido como 

promotor de renovação do sistema nervoso, contribuindo assim, para novas 

possibilidades para a investigação do destino humano e dos sistemas de optimização 

existencial. 

“Estes estudos, permitem transcender a sua própria programação filiogenética sem 

trair os genes da vida.” (36) 

Ernest Rossi, com o seu trabalho de investigação, acrescenta ainda mais valor na sua 

abordagem, de genómica psicossocial, relacionando a experiências humanas com a 

expressão da genética. Este estudo reforça a influência da expressão genética para 

além da transmissão dos genes de geração em geração, salientando a importância 

do ambiente na modulação do comportamento humano que promove mudanças das 

conexões neuronais e, consequentemente, a sua expressão no mundo. Esta teoria 

integra, o indivíduo na sua totalidade, mente, corpo e espiritualidade, que em 

ambientes enriquecidos de experiências activas de arte, música, humor, literatura, 

como o exercício e o movimento, são promotores e enriqueceres para a expressão 

dos genes. 

Também é feita referência aos estados depressivos como o tédio, a inactividade 

cerebral, a carência de atrações positivas do indivíduo e o modo como estes 

influenciam a expressão dos genes, uma vez que ausência de estimulação das 

sinapses cerebrais, traduzem-se em manifestações externas, resultantes do seu 

conflito interno. Porém, quando o indivíduo recebe interacções de um ambiente 

enriquecido, há criação de neurónios, plasticidade neuronal, dando início ao 

desenvolvimento de novos circuitos sinápticos e de expressão genética diferencial, 

estabelecendo assim novos estados cerebrais. 

 
36 Acunã, Cécilia Toro, Neurogésis, Platicidade neuronal, 2008 
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Os contributos de Eric Kendal, nos seus estudos de fisiologia traduzem também a 

influência social, no funcionamento da memória e da aprendizagem que é 

armazenada no cérebro. 

Em concordância com a hipótese de Rossi, Cecília Toro Acunã, refere uma 

perspectiva mais ampliada perante a mente, o ambiente e o Ser Humano como um 

Todo indissociável. As experiências do ambiente enriquecido são geradoras de 

neurogénese, expressão genética diferenciada, renovação sináptica, mudanças de 

concentração, de neurotransmissores, hormonas e receptores no indivíduo, quer ao 

nível sensorial (factores esqueléticos, musculares), sistema imunitário, nervoso, 

endocrino se correlacionam e interligam, promovendo condições neurofisiológicas e 

neurológicas de estados de saúde e bem-estar. 

“Esta é a razão porque a Biodanza utiliza eco-factores em perfeita interacção, os 

quais se potenciam e se auto-regulam entre si. Em Biodanza, usa-se o conceito de 

ecofactores positivos, com categorias específicas para enriquecer o ambiente, em 

aspectos definidos, tais como, vitalidade, e homeostase, sexualidade e prazer, 

criatividade e inovação, afectividade e vínculo amoroso, transcendência e 

consciência.” (37) 

No seu livro “Momentos Estruturantes”, Myrthes Gonzalez aborda a importância dos 

ecofactores e as reacções orgânicas e fisiológicas, de reacções químicas produzidas 

no próprio organismo desencadeados no indivíduo por momentos vividos em 

ambiente enriquecido, que actuam na deflagração dos potenciais genéticos. 

“A maior parte dos cofactores produzidos pelo organismo são accionados pelo 

sistema límbico-hipotalâmico. A partir da percepção dos ecofactores (não 

necessariamente consciente), se activa o sistema limbico-hipotalâmico e inicia, por 

meio de uma cadeia neuroendócrina, a “secreção de neurotransmissores, como a 

acetilcolina, noradrenalina, dopamina ácido gama-aminobutríco, glutamato, 

endorfinas e outros” (38) 

 
37  Acuña, Cecília, art Neurogênese e plasticidade neuronal 
38 Toro, 1999 pag 10, Gonzalez, Myrthes, Momentos estruturantes, pag. 46 
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Assim, junto de alguém que vive uma situação adversa que apela ao potencial de 

resiliência, tal como um processo de luto, é fundamental a presença de um indivíduo, 

quer seja criança, quer seja adulto, que tenha a capacidade de ver e sentir o potencial 

do Ser Humano. Na simples possibilidade de se sentir reconhecido, entendido e 

valorizado no seu potencial, mesmo que não seja parte do seu sistema familiar, é um 

profundo contributo para o aumento da capacidade de resiliência. Sendo a “resiliência 

um fenómeno caracterizado pelos efeitos positivos na presença de um impacto 

negativo provocado por situações adversas (…) pode ser definido como o potencial 

do indivíduo para emergir, até fortificado de uma situação nociva. (39)” 

O sistema de Biodanza promove, reforça e favorece nas suas sessões, a vivência de 

estados de amorosidade, aceitação, valor próprio, interacção qualificadora com os 

outros, valores de profundo respeito e Amor à Vida. 

A “Biodanza gera, mediante os exercícios e danças, campos específicos muito 

concentrados para estimular os potenciais genéticos. Uma sessão de Biodanza é um 

bombardeio de ecofactores positivos sobre a função integradora-adaptativa- limbico-

hipotalâmica.” (40) 

Entende-se como integração adaptativa “o processo no qual os potenciais genéticos, 

altamente diferenciados, se expressam e se organizam em sistemas cada vez mais 

complexos, criando uma rede de interações que potenciam a Identidade “. (41) 

Assim, a Biodanza, através da sua metodologia vivencial, no viver no aqui-agora, num 

ambiente protegido e enriquecido de eco-factores positivos, favorece e promove a 

renovação das sinapses cerebrais, levando a novos estados emocionais, e 

consequentemente a uma nova atitude perante a vida e modificando a forma de viver. 

“A indução frequente de determinados tipos de vivência, reorganiza as respostas 

frente á vida. A acção reguladora dos exercícios de Biodanza não se exerce sobre o 

 
39 Teixeira, 2005, pag 16, Gonzalez, Myrthes, 2018 - Momentos estruturantes, pag42 
40 Gonzales, Myrthes, Momentos estruturantes 
41 Toro, Apostilha de definição do modelo teórico, pag 28 
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cortex, mas sim sobre a região limbico-hipotalâmica, centro regulador das emoções”. 

(42) 

 
42 Toro 1999, pg10 - Gonzales, Myrthes 2018, Momentos estruturantes, pag 50) 
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CAPÍTULO II 

II.1 - O SISTEMA DE BIODANZA NA SUSTENTAÇÃO HARMÓNICA DO LUTO 

II.1.1. Renascer - A sessão de Biodanza e o luto.  

Veremos então de que forma, através da sua praxis, a Biodanza 

pode contribuir para processos de luto mais integrados e 

harmónicos, uma vez que é estruturada metodologicamente de 

forma progressiva, favorecendo a integração de uma nova condição 

e motivação para viver.  

É no processo em grupo regular semanal que o aluno, de forma 

progressiva, vai aprofundando o seu contacto com o sistema Biodanza e, através 

dele, conhecendo-se, ampliando horizontes, descobrindo e despertando potenciais 

desconhecidos e/ou adormecidos e, desta forma, promovendo mudanças existenciais 

e criando e consolidando um projeto existencial como expressão da sua identidade 

no mundo. 

Trata-se de um caminho nem sempre isento de desafios. Segundo Sarpe, a sessão 

de Biodanza ““é muito mais que dançar e se sentir bem, é um caminho vivencial que 

tem como objectivo a expressão e a integração da identidade”. (43) 

A concepção teórica do sistema Biodanza, por meio do seu modelo teórico, assim 

como a sua metodologia, formam um todo coerente e integrado, não podendo ser 

separados. Assim, Toro (44) propõe “um modelo teórico abarcador onde estejam 

contidos aspectos diversos do movimento corporal e em que se incluem factores 

complexos como a atitude existencial, a autoestima e a função do vínculo”. 

Para alcançar esse objetivo, na preparação de uma sessão de Biodanza, o facilitador 

necessita de ter em conta a progressividade na introdução de exercícios, os quais 

devem ser ajustados ao nível geral de integração do grupo, no intuito de favorecer a 

permissão e condição dos alunos para aderirem às propostas, facilitando assim o 

 
43 Sarpe, António, Programa A.S. 
44 Toro, Rolando, Apostilha de Movimento Humano, pag 3)  
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processo de integração progressiva dos conteúdos existenciais que vão sendo 

mobilizados. 

A cada convite para dançar o indivíduo tem a possibilidade de, através das suas 

próprias sensações, reencontrar no movimento único e individual uma expressão 

ampliada de si mesmo no mundo. O movimento do corpo como extensão da 

expressão do mundo interno para o mundo externo. Como é sentida a vida 

internamente perante as situações do quotidiano e como se revela ao mundo a sua 

existência. 

Cada sessão de Biodanza constitui um ambiente enriquecido de eco-factores 

positivos que promove e estimula os participantes a acolher e cuidar de si e dos 

demais, qualificando e reforçando cada ser na sua individualidade, no que é e como 

se revela no mundo. 

A sessão de Biodanza, com a sua estrutura, é promotora de um processo de 

reorganização interna, num ambiente harmónico, no convite à viagem ao centro de 

si, para que o aluno se reconheça no que sente e no que é, e, ao ser fortalecido e 

qualificado de forma afectiva, fortalecendo-o também os seus recursos internos para 

lidar com uma nova condição existencial. 

O sistema de Biodanza promove, reforça e favorece nas suas sessões, a vivência de 

estados de amorosidade, aceitação, valor próprio, interacção qualificadora com os 

outros valores de profundo respeito e amor à vida. 

Assim, todas as sessões favorecem, por intermédio das suas danças e metodologia 

vivêncial, uma oportunidade de renovação orgânica e existencial, de criação, a nível 

neurológico, de novas sinapses cerebrais (que se revelam em novas sensações no 

corpo), trazendo e ampliando, novas percepções da realidade e novos recursos e 

habilidade para viver. 

A Biodanza, na sua abordagem subtil, favorece progressivamente e tem como 

subjacente a correspondência por parte do indivíduo para uma permissão progressiva 

de contacto com a dor da realidade. Nesses pequenos contactos o aluno tem 

oportunidade de se ir reconhecendo nos seus estados emocionais e, com o continente 
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do grupo, percorrer o caminho para a aceitação e superação desses estados 

emocionais. 

A Biodanza, como deflagrador de estados emocionais criados pela música, pela 

dança e pelo encontro humano, resgata o bem-estar, a alegria, a motivação para 

viver, as sensações de prazer, promovendo novos estados de conexão íntima para 

além da dor e do sofrimento. 

 A Biodanza promove a permissão para um espaço e tempo internos em que o 

indivíduo contacta com emoções e sentimentos mais amplos, criando ao sujeito a 

possibilidade em si mesmo de se ampliar naquilo que sente e, em consequência, 

encontrando um sentido mais ampliado para a própria vida. 

A expressão do mundo interno é outro grande potencial da Biodanza, pois as 

sensações vividas internamente encontram espaço para a sua expressão. Uma vez 

sentidas dentro do corpo podem ser expressas através do movimento, que assume 

uma expressão vivencial profundamente transformadora, criando também um espaço 

de abertura e permissão com novos recursos para viver a vida plenamente e que 

podem ser ainda mais ampliadas para outras formas de expressão, quer sejam 

verbais ou não verbais. 

Acima de tudo a Biodanza cria, desenvolve, potencializa e amplia ao indivíduo a 

possibilidade de expressão de emoções (gestos, expressões, movimentos integrados 

plenos de sentido vital, resgatando a capacidade de se reconhecer em sentimentos 

internos que até então o indivíduo temia viver por incapacidade de fazer algo que 

sentia. 

Num caminho, que se vai construindo, na prática frequente e comprometida consigo 

e com Biodanza, é possível afirmar que esta é um convite a caminhar, do sofrimento 

até à plenitude, processo este que acontece progressivamente. O caminho do caos a 

uma nova ordem. O desconsolo existencial como ponto de partida abre espaço para 

a sensação de alívio da angústia, criando disponibilidade para si mesmo, assim como 

estimula todos os seus potenciais, incrementando a sua capacidade interna de reforço 

da sua identidade. 
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Os sentimentos e as emoções (raiva e a hostilidade), que outrora se manifestavam 

através de comportamentos inadequados e destrutivos para si e para os outros, 

tornam-se potência criadora para si mesmo, redirecionando o foco para a construção 

da sua vida. 

A inércia e apatia perante a vida dão lugar a um novo empenho e dedicação para a 

sua realização. Os comportamentos de rebeldia perante as adversidades e 

dificuldades resultantes da sensação de incapacidade e frustração, são transmutados 

em potência e plenitude. O aluno é convidado a ir para além das mágoas do passado 

e entrar plenamente nesse tempo aqui-agora que “é literalmente, um dom, um regalo. 

Somente no presente temos acesso à intensidade do viver”. (45) 

O sistema de Biodanza tem como sustentação o Princípio Biocêntrico, i.e., a 

concepção de que “tudo o que existe no universo, sejam elementos, astros, plantas 

ou animais, incluindo o humano, são componentes de um sistema vivente maior. O 

universo existe porque existe vida”. (46)  

A Biodanza coloca a vida no centro, sendo por isso um veículo de resgate do valor da 

própria vida, numa dança de amor entre as pessoas que se relacionam, resgatando 

o sentido cósmico que as integra numa unidade maior. Resgatando a integração e o 

desenvolvimento dos potenciais humanos de cada um, devolvendo ao indivíduo o 

reconhecimento das suas capacidades para lidar com o quotidiano, com todas as 

suas variáveis e pulsações, promovendo a renovação existencial e dando um novo 

sentido e percepção ampliada da própria vida. Desta forma, “vivemos para criar mais 

vida no íntimo da vida”. (47)  

Através da sua metodologia vivencial a Biodanza vai “dando ênfase á experiência 

vivida, mais que a informação verbal, permite começar a transformação interna sem 

a intervenção dos processos mentais de repressão” (48). A Biodanza, que tem por eixo 

central a afectividade, fomenta todos os processos de desenvolvimento humano, 

favorecendo o resgate da unidade entre o indivíduo e a vida. “O sentimento de amor, 

 
45Gonzalez, Myrthes, 2015, Momentos Estruturantes, pag19) 
46 Toro, Rolando, Apostilha Inconsciente vital e princípio Biocêntrico, pag39  
47 Toro, Rolando, Apostilha Inconsciente vital e princípio Biocêntrico, pag41 
48 Toro, Rolando, Apostilha Inconsciente Vital e Princípio Biocêntrico pag 39) 
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poderíamos defini-lo como experiência suprema de contacto com a vida. Através da 

Biodanza chegamos à fonte originária da vida.” (49) 

Este novo paradigma na forma de encarar o humano, veio ampliar as ciências 

humanas, com novos pressupostos sociais e educacionais, que promove em cada ser 

a capacidade de criar uma estrutura psíquica que assegure a protecção da vida, 

assim como a sua evolução. 

Por via da vivência, o aluno tem a oportunidade de se reconstruir, refazer, recriar, 

reorganizar, nas suas experiências de apego, as quais, de alguma forma, possam 

não ter sido nutridoras e securizantes e que, consequentemente, lhe trouxeram 

dificuldades para viver, assim como recuperar o sentido de ligação com a sua 

existência e com a vida, como “lugar seguro para Ser“.  

Toda a vivência é um momento de criação/recriação de vínculos consigo próprio, com 

os outros e com a Vida. Extraindo a qualidade transcendente do indivíduo, organiza-

se a vida como convivência e coexistência com o divino. 

A Biodanza promove a conexão consigo mesmo, facilitando o contacto com as 

emoções de forma progressiva e sustentada de forma amorosa e nutridora.  

Através da presença de outros, favorecendo a criação de novos vínculos com 

experiências positivas com incondicional aceitação, promovendo a aceitação de si 

mesmo e novas oportunidades de relação com a vida, manifestada nos seus ciclos e 

acontecimentos. “A Biodanza é, desde este ponto de vista, uma poética do vivente, 

fundada nas leis universais que conserva e permite a evolução da vida”. (50) 

II.1.2. - A Vivência e a valorização da vida e do instante presente 

Vivência (metodologia vivencial) 

Myrtthes Gonzales reforça a perspectiva da vivência, a base sobre a qual opera a 

Biodanza, como o momento que  se manifesta como um dom, uma bênção, como 

oportunidade do indivíduo estar inteiramente no momento presente,  manifestado no 

acesso ao estado intenso do viver, numa base emocional, que promove 

 
49 Toro, Rolando, Apostilha Inconsciente Vital e Princípio Biocêntrico, pag41.  
50 Toro, apost. definição do modelo teórico, pag 8 
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aprendizagem, uma nova reprogramação que fica impressa nas células, orgãos e 

sistema nervoso, contrariamente  ao recurso social actualmente instalado que se 

relaciona com a base regional, que afasta o indivíduo 

das suas emoções.  

Segundo a autora, “o instante vivido somente acontece 

com o intenso compromisso emocional e, por isso, 

fisiológico, corpóreo, orgânico e visceral.”(51) 

As emoções são sensações profundas e subjectivas que acontecem (ocorrem) no 

indivíduo, de forma instintiva e evoluem para sistemas neurológicos mais complexos 

no sistema adaptativo límbico-hipotalâmico. Cada emoção no momento vivido, 

desencadeia uma complexa reação neuro-fisiológica, na maioria dos casos de forma 

inconsciente e que, sendo captadas pelos nossos sentidos, influenciam os orgãos 

internos, a musculatura e a totalidade do indivíduo. 

Estes estados precedem a reflexão, promovendo alterações e modificações na 

existência, de forma inconsciente, influenciando o estado de ânimo perante a vida. O 

córtex cerebral, é centro da consciência de si na relação, na organização e na 

modificação do ambiente. Uma vez, tomada consciência das modificações 

reconhecidas na corporeidade, no instante vivido, existe uma compreensão mais 

profunda da própria vida. “ A consciência que nasce da vivência é visceral e 

indissociável do fenómeno do viver.” (52)  

Uma das grandes dificuldades sentidas nos processos de luto manifesta-se também 

na expressão dos estados emocionais que vão sendo sentidos internamente. O 

indivíduo tem contacto com as suas emoções, mas não concede permissão a si 

mesmo para as expressar. Por um lado, por sentir que os outros não têm capacidade 

de os reconhecer, por outro lado porque em contacto com momentos de profunda dor, 

julga não ter capacidade de os viver por falta de reconhecimento dos seus próprios 

recursos internos e ainda pela limitação na diversidade de expressão das sua 

emoções, quer seja pela sua intensidade, quer seja pela sua profundidade. 

 
51 Gonzalez, Myrthes, 2018, Momentos Estruturantes, pag20 
52  Myrthes Gonzales, 2015, pag25 
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“A cada instante ser é vivência, a identidade pulsa, mesmo quando o indivíduo se 

encontra paralisado no instante pelo pensar ou por juízos, preconceitos, estereótipos 

e fragmentações emocionais e orgânicas de qualquer ordem. É evidente o bloqueio, 

a dissociação ou a desorganização, mas mesmo assim, o ser está vivo “. (53) 

A proposta da Biodanza, através da sua metodologia vivencial, é de “voltar a valorizar 

o instante vivido como fonte de sabedoria e conhecimento profundo da vida” (54).  

Toro, inspirado conceito filosófico de Dilthey, introduz no seu modelo teórico o 

conceito de vivência, caracterizando-o como “uma experiência vivida com grande 

intensidade por um indivíduo num lapso de tempo aqui- agora (“génese actual"), 

abarcando as funções emocionais, cenestésicas e orgânicas”. (55)  

A vivência é ontológica. Não existe nada mais para além do que estamos a viver. Se 

não estamos presentes, não há vivência. Estar preso nas memórias do passado, 

recear o futuro, põe-nos fora do presente. A vivência traz-nos para o aqui e agora. 

É nesta presença para si mesmo, no instante presente que é possível reconhecer e 

resgatar o Sagrado da Existência, isto é, o encontro sincronizado da consciência do 

valor da vida.  

Para Sarpe, “as cinco linhas de vivência são consideradas os canais de expressão 

dos potenciais genéticos que estão na base do modelo teórico Biodanza”56. Estes 

potenciais são o resultado do somatório de emoções, instintos e sentimentos vividos 

ao longo dos tempos, no processo evolutivo biológico, i.e., são resultado da existência 

humana (filogénese).  

Segundo Toro, “estas linhas diferenciadas de potencial humano são de base genética. 

São activadas ou inibidas pelo efeito dos estímulos ambientais (ecofactores).”(57)As 

diferentes linhas de potencial humano se influenciam entre si, aumentando 

reciprocamente a força de suas potencialidades.  

 
53  Góis, 1995, pag 71, Gonzales, Myrthes, 2015, pag29 
54 Gozales Myrthe, 2015, pag29    
55 Rolando Toro (1968) 
56  Programa António Sarpe, pag77 
57 1998, Apostilha de definição e modelo teórico, pag 37 
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A ordem como as linhas de vivência são propostas vai-se complexificando, partindo 

da condição básica do reconhecimento da existência por si mesma e agrega a 

possibilidade do potencial de viver, despertando a sensibilidade para viver o 

quotidiano com prazer. Assim, o aluno vai elaborando progressivamente o resgate 

dos potenciais inatos da vida e incrementando a sua capacidade de expressão, 

comunicação e de recriar-se na existência.  

Em todas as linhas de vivência a sessão de Biodanza prepara o corpo, a nível motor, 

para a integração do movimento e todos os exercícios favorecem a integração dos 

mesmos, visando a expressão da identidade de forma plena para que o aluno se 

encontre na sua vida e se viva plenamente com o respeito pela sua condição humana.  

A relação com os outros está sempre presente e promove o resgate dos seus 

potenciais afectivos através de experiências nutridoras e reparadoras.  

A relação da existência no corpo com todos os potenciais de vida, prazer, expressão 

criativa, geram novas formas de se relacionar com os outros e a sua expressão 

resgata-se através da conexão com toda a existência cósmica.  

Em relação á vivência do luto, veremos como cada uma das linhas de vivência influi 

positivamente no sentido de resgatar uma vivência 

harmoniosa do mesmo. 

Vitalidade 

A linha de vivência da Vitalidade, é no processo de luto, a 

base para o resgate da motivação para viver. Ao reconectar-

se com as suas próprias funções endógenas e viscerais (respiração, ritmo cardíaco, 

fluxo sanguíneo), o aluno activa e reorganiza o seu Inconsciente Vital, a inteligência 

celular que é expressão da inteligência cósmica.  

Em processos de luto, o indivíduo, ao permanecer em contacto com a dor e com o 

impacto que essa perda lhe trouxe, desconhece, ou não se reconhece na sua 

capacidade de estar vivo e de continuar a viver, enfraquecendo o seu sistema 

imunitário e suas respostas vitais.  
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As danças propostas na linha de vitalidade produzem activação do inconsciente ao 

nível de vitalidade: regulação do humor endógeno (sensações de bem-estar), 

cenestesia e harmonia orgânica, que tem repercussões na vida quotidiana em relação 

à qualidade do sono, estado geral de relaxamento, aumento da energia vital e maior 

conexão com a existência (vida). Neste processo os sintomas psicossomáticos vão 

diminuindo.  

Ao dançar as danças de Vitalidade, o aluno reconhece os seus “sentimentos vitais”, 

que está vivo e que possui recursos internos que permitem e favorecem o valor 

próprio para viver.  

Ao reconhecer-se através do movimento do corpo, como o caminhar, o que do ponto 

de vista existencial e vivencial, representa a capacidade de ser e de caminhar pela 

vida, reforça e potencializa a capacidade para viver. Ainda que inicialmente o 

movimento se manifeste rígido e entorpecido, e dessincronizado, sessão após sessão 

este vai-se ajustando, integrando os movimentos naturais de forma espontânea.  

O ritmo e a pulsação dos ritmos naturais promovem a sintonia com os ritmos do fluxo 

da própria vida, estimulando e despertando assim para uma maior coragem e alegria 

de viver.  

As propostas de sintonização com a capacidade respiratória (inspiração/expiração), 

resgatando o movimento natural abdominal e ampliado) resgata a capacidade de 

renovar a vida, com nova possibilidade, libertando-se de conceitos pré-concebidos 

sobre si mesmo.  

A dança favorece o contacto com a própria força e potência para viver, isto é, facilita 

que o indivíduo se reconheça na sua capacidade de viver em todas as suas 

circunstâncias, ainda que as mais adversas, reforçando a sua autoconfiança, valor 

próprio e a sua autoestima.  

Este movimento interno, torna-se fundamental, uma vez que perante a perda, o 

indivíduo tem dificuldade em reconhecer a sua capacidade de agir no mundo por se 

encontrar inseguro e fragilizado pelo contacto com a dor da sua perda.  
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A integração desta linha de vivência propicia uma reconexão com as necessidades 

próprias da pessoa em processo de luto a um nível orgânico profundo e com 

expressão em pequenos actos quotidianos de cuidado consigo mesmo, recuperando 

a sensibilidade para “as necessidades fundamentais ou exigências vitais de base 

(nutrição, repouso, espaço, prazer) e recuperando 

“sentimentos de alegria interior, entusiasmo e 

plenitude existencial, que são característicos de 

uma pessoa vital”.(58) 

Sexualidade 

Nos processos de luto a vida apresenta-se sem prazer. O contacto com a dor é 

imenso e o indivíduo apenas sobrevive, algumas vezes nem sequer conseguindo 

assegurar a manutenção básica das suas necessidades e, menos ainda, tendo a 

capacidade de viver com prazer.  

Uma perda é sempre uma oportunidade para sentir o mundo, a sua própria realidade 

de um outro lugar interno, de apreciar os ciclos, momentos da vida.  

Acontece com frequência que o indivíduo se desconecta da sua capacidade de sentir, 

desvinculando-se da vida, pois está apenas na visão de perda e tem dificuldade de 

reconhecer nos lugares de oportunidade de ser e viver para além da dor.  

Tudo isto pode levar a estados de maior isolamento de interacção social, uma vez 

que o indivíduo quer evitar a dor que sente se repita, vivendo em estados de controle 

de si e dos outros e, aparentemente da vida, para evitar o sofrimento.  

No entanto, ressalvo que quando estes comportamentos são vividos de forma mais 

intensa e prolongada, em especial em situações de trauma (mortes inesperadas e 

precoces). É considerado um recurso interno saudável (de forma temporária) para 

que o indivíduo possa manter o seu “equilíbrio” e reorganizar-se do ponto de vista 

funcional. Esta situação, por vezes, prolonga-se no tempo, tornando-se uma forma de 

estar na vida.  

 
58 Sarpe, programa A.S pag79 
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O corpo perde a sensibilidade ou torna-se, também ele, um “corpo de dor”. A chave 

para superar a dor está em incrementar a capacidade para sentir prazer. “Na linha da 

sexualidade, é feito um convite à estética antropológica ligada a Eros. Rolando Toro 

escreveu que “a força secreta de nossas motivações existenciais é a sexualidade”. 

Há mais de cem anos que Freud defendeu a noção de que sexualidade está presente 

em tudo. Muito tempo antes, Aristóteles afirmou:”. Amem e regozijem-se” e propôs-

nos que encontrássemos o mundo e, com gozo de viver, desfrutássemos de tudo o 

que ele tem para oferecer.” (59) 

O primeiro passo é resgatar os pequenos prazeres do quotidiano, por isso “todos os 

exercícios propostos na linha de sexualidade, têm por objectivo dissolver couraças e 

resgatar o prazer de caminhar, de comunicar, de se sentir a si mesmo e de sentir o 

outro.” (60) 

As danças da linha de vivência de sexualidade actuam ao nível do inconsciente vital, 

através das danças cenestésicas (contacto e carícias), assim como ao nível do 

inconsciente pessoal, na dissolução de tensões crónicas (que constituem bloqueios 

no fluxo de energia vital-sexual), tendo repercussões ao nível do quotidiano como 

uma reconexão com o prazer de viver.  

Uma vez tomado contacto com a sua existência, o reconhecimento da sua capacidade 

e do seu valor próprio no caminho da vida, a linha de sexualidade tem como maior 

enfoque no reforço do valor da existência e que esta seja vivida com com alegria e 

prazer, de estar vivo e ser no mundo com prazer.  

As danças de sexualidade são, desta forma, facilitadoras de um novo posicionamento 

interno de reconexão com a confiança em si mesmo (no seu potencial de capacidade 

de alegria e prazer), promovendo assim a superação de estados obsessivos de 

controle e de mecanismos inconscientes depressivos.  

A Biodanza, com o seu carácter subtil e progressivo, favorece e estimula a 

capacidade de regressar à função natural e, não obstante, todas as dificuldades e 

perdas, que a vida possa ser apreciada e prazerosa.  

 
59 Sarpe, António, 2017, Programa A.S., pag 88 
60 Sarpe, Programa A. S. Pag 89  
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Associada ao prazer de se reconhecer vivo e de viver, a dança proporciona a 

oportunidade de se reconectar com a capacidade e desejo de viver na sua totalidade, 

da presença e interações com o outro.  

O ser humano, na sua expressão corpórea, tem necessidade de contacto físico e 

através dele, contacto com o prazer do seu próprio corpo e da presença do corpo do 

outro, despertando e activando assim para novas sensações de desejo e prazer 

ligadas á vivência do quotidiano.  

A dança de sexualidade, promovem o contacto 

físico, favorecendo e despertando para outros 

estados de prazer, ampliando o prazer de viver e de 

estar vivo.  

Criatividade 

A linha de vivência de criatividade actua no sentido de despertar o potencial inato de 

criatividade que poderá estar adormecido numa pessoa vivenciando um processo de 

luto: “Rolando Toro defendeu com toda a convicção que os impulsos criativos são 

inatos no ser humano e que a criatividade se manifesta” como impulso de inovação 

diante da realidade”(61) 

 

Nas sessões de criatividade, o indivíduo tem a oportunidade de se experimentar na 

sua capacidade criativa existencial, quando dança diferentes tipos de ritmo que 

convidam à adaptação do próprio movimento face às mudanças de ritmo, a uma 

expressão de si, com diferentes manifestações no quotidiano, nas situações e 

estados emocionais que são experienciados ao longo da vida.  

A criatividade convida também ao contacto com a espontaneidade, a alegria inocente, 

a curiosidade e o sentido exploratório da criança. Em situações de luto, muitas vezes 

o indivíduo fica congelado perante o choque da perda, adoptando modos de 

 
61 Sarpe, Programa A. S. Pag 89  
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comportamento mais mecanizados e automáticos, como consequência do estado 

depressivo em que se pode encontrar.  

As danças de criatividade têm uma actuação ao nível do inconsciente pessoal, no 

descondicionamento de movimentos, de dissolução de couraças caracterológicas, na 

actuação estereotipada e mecanizada, assim como na superação de 

comportamentos condicionados e reprimidos (danças da etapa de Expressão Primal). 

Estas danças promovem e desenvolvem comportamentos mais espontâneos, novas 

inspirações e a renovação de sentido estético para o dia-a-dia do indivíduo.  

Frequentemente, um indivíduo em processo de luto pode, em algum momento, estar 

mais desconectado da riqueza e diversidade do seu mundo emocional, o qual se 

encontra inteiramente focado na dor que é experienciada e, por essa razão, ter 

dificuldade ao nível da expressão/ comunicação de um leque mais amplo de 

emoções, assim como das suas motivações e recursos para seguir em frente face à 

nova realidade.  

As danças de criatividade convidam a encontrar em si outros recursos de 

comunicação consigo mesmo e com os outros (etapa de Comunicação Expressiva). 

Ao reconhecer-se internamente, criando espaços de escuta interna, e sendo 

reconhecido e qualificado, o indivíduo cria movimento, um novo impulso para viver. É 

uma oportunidade para o aluno encontrar novos recursos expressivos para além da 

palavra, contribuindo assim para que cada vez mais exista permissão para contactar 

e aceitar o que sente de forma natural.  

Assim, a sessões de Biodanza convidam à assunção da unicidade da expressão no 

contacto íntimo consigo mesmo, da sua verdade, para uma expressão e acção no 

mundo, despertando/reforçando novas possibilidades de viver de acordo com o que 

sente e como lhe faz sentido viver, na sua forma única e descondicionada de todas 

as expectativas e peso social.  

Cada ser tem a sua individualidade, unicidade e a sua expressão no mundo, sendo 

essencial e enriquecedor para toda a humanidade, assim se refazendo, recriando, 

reconstruindo perante os acontecimentos da vida.  
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Ao longo do processo de luto o indivíduo pode experimentar vários estados 

emocionais, que podem gerar estados de confusão, isolamento, apatia (na dificuldade 

de lidar com a dor), pela dificuldade de se reconhecer no que sente e, 

consequentemente, na sua expressão no mundo.  

Uma vez no caminho de favorecer o contacto com uma nova forma de estar e de viver 

a vida, mais conectada com o princípio de respeito e valorização da sua existência, 

do outro e da vida na sua totalidade, o prazer de existir e  

de viver, a linha de criatividade vem resgatar e potenciar os recursos internos para a 

expressão, verbal, corporal e/ou artística, de forma única e individual.  

Na etapa de Elaboração Criativa, através de várias formas de expressão artística 

(dança, desenho, pintura, poesia...) é proporcionada ao aluno, a partir da riqueza e 

vivacidade do seu mundo interno, a possibilidade de fazer um processo de 

transmutação e de elaboração da dor.  

“O caos é a fonte da criatividade, que permite também ao ser humano fazer-se e 

refazer-se a si mesmo continuamente, como um poema inacabado” (62) 

Afectividade 

A afectividade é o núcleo integrador de todo o sistema de Biodanza. A linha de 

vivência de afectividade activa, resgata e reforça uma forma de viver e de estar no 

mundo, de relacionar-se consigo, com os outros e com a vida de forma amorosa, com 

limites saudáveis de convivência e com relacionamentos nutridores.  

 

 
62 Sarpe, António, Programa A.S., pag 98 
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Com frequência num processo de luto, o indivíduo está em profunda carência afectiva, 

situação esta que é inerente à perda, e também muito confuso na dualidade dos seus 

sentimentos. Pode sentir saudades do ente querido (desejo de amar e ser amado) ou 

de um modo de vida (perda da casa, trabalho ou de uma relação), tendo dificuldade 

em viver e lidar com aquilo que sente e experienciando também uma menor abertura 

em relação a novas possibilidades de viver.  

A afectividade actua ao nível do inconsciente pessoal, dando oportunidade de superar 

protovivências negativas por meio de danças de reparentalização, compensando e 

superando eventuais falhas parentais.  

Estas vivências promovem e desenvolvem novas capacidades de entrar em 

intimidade, a confiança em si e nos outros, uma equalização afectiva nas relações e 

um reforço ao nível da auto-estima em situações de rejeição e perda.  

A linha de vivência de afectividade convida, assim, à reconexão com a capacidade de 

amar a si mesmo, aos outros e à vida, através de gestos de cuidado e acolhimento 

de si próprio e da possibilidade de se revelar ao mundo de forma amorosa e afectiva. 

“a génese biológica da linha da Afectividade relaciona-se com o instinto de 

solidariedade intra-espécie, impulsos gregários, tendências altruístas e rituais de 

vínculo (…)” (63) 

No luto, um dos sentimentos frequentes é a zanga e a raiva para com a vida. 

Culturalmente esses estados emocionais são desqualificados e desvalorizados pela 

sociedade, o que reforça a não aceitação de si mesmo e aquilo que sente nesse seu 

momento de vida.  

A linha de vivência de afectividade é o mundo dos sentimentos. Para a Biodanza não 

existem sentimentos desejáveis ou não desejáveis. O próprio sistema não diz como 

nos devemos sentir, mas sim a acolher a emoção que vem e/ou o sentimento 

presente. Se estamos tristes dançamos com a tristeza que trazemos, dando-lhe fluxo, 

ao invés de pôr para dentro e deprimir; se estamos zangados, usamos essa raiva 

como motivação para agir...  
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Em suma: existe a verdade do sentir de cada um no momento e uma possibilidade de 

superação e transmutação quando se trata de estados emocionais que, ao 

prolongarem-se muito no tempo, como é o caso de um luto patológico, não só 

impactam negativamente na saúde física e psíquica da pessoa, mas também 

condicionam as suas relações afectivas e o seu movimento no mundo.  

Ao dançar a afectvidade, o aluno é convidado a contactar com os seus sentimentos, 

acolhendo-os e dando-lhes expressão. Se a sua capacidade de amar-se a si mesmo 

está diminuída, refaz-se a possibilidade de um novo  

olhar, impregnado de maior amorosidade, capaz de acolher a sua totalidade, incluindo 

os seus sentimentos mais sombrios, como a raiva ou a tristeza.  

É ao sentir-se amado, aceite e acarinhado pelos membros do grupo que o aluno 

reforça a sua auto-aceitação e amor por si mesmo. O 

reencontro amoroso consigo mesmo vai ajudar a 

estabelecer limites saudáveis de convivência, assentes 

no respeito por si e pelo outro e, de forma afectiva, com 

a coragem para assumir as suas escolhas, de ser quem 

se é na sua totalidade.  

Esta possibilidade fortalece o indivíduo e motiva-o para estabelecer relacionamentos 

mais nutritivos e de cuidado, onde a qualificação e respeito pelas suas emoções e 

sentimentos passa a ser a pauta e a condição para se relacionar com o mundo. 

Transcendência 

A experiência do luto, pela intensa vivência de dor que acarreta, pode estreitar a visão 

da vida, conduzindo a um sentimento de vazio, de ausência de sentido e de 

encurtamento de possibilidades. A dor, como centro da experiência de perda, pode 

converter-se no centro da existência. Sentimentos de solidão e separação podem 

surgir.   

Transcender significa a capacidade de ir além da dor, de ampliar a percepção da vida, 

de voltar a pertencer. Segundo Sarpe, “a primeira característica da transcendência é 

que não existe protagonista, um ego emergente. Ou seja, trata-se de ir além da auto- 
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percepção, ampliar a percepção. Não estar auto-centrado. Sendo a unidade, ser o 

todo”. (64)  

A transcendência promove a activação do inconsciente ao nível vital, cósmico, 

colectivo e numinoso. Tem como potencial o desenvolvimento e ampliação da 

percepção, a expansão da consciência, o entendimento essencial e misterioso da 

existência.  

Assim, à medida que vão sendo integrados os conteúdos existenciais referentes as 

linhas de vivências anteriores, o indivíduo vai progressivamente reforçando a sua 

capacidade para se transcender a si mesmo (ir além do que se pensava capaz de...) 

como também vai ganhando recursos para se relacionar com a vida de forma 

transcendente, abraçando a totalidade e a unicidade desta e de tudo o que a constitui.  

A nossa existência, ainda que única, está em inter-relação (interdependência) em 

todos os seus contextos, com todos os seus intervenientes, directos ou indirectos, de 

tudo o que vive, num estado fusão com a vida. Para Sarpe, “quem percebe a realidade 

profunda, percebe a alegria da vida”. (65) 

No luto o indivíduo tem sentimentos de profunda zanga com a vida, num processo de 

resistência/incapacidade de criar a mudança interna, como já referi e vive uma 

profunda dor. A sua capacidade de abraçar a vida na sua totalidade, nos seus fluxos 

e ciclos, nos seus mistérios está restringida. Apenas vive a necessidade de controlar 

tudo, por pensar ilusoriamente que assim evitará novamente confrontar-se com a dor.  

Ao reconhecer-se, como vida e parte desta, o indivíduo recria a sua ligação a si 

mesmo, celebrando-se e celebrando a sua existência e a vida.  

Nesta linha de vivência, as danças reforçam a corporeidade, a existência da vida no 

próprio corpo, com tudo o que é e sente, de forma inteira, com as suas facilidades e 

dificuldades. Estamos no corpo manifestado. Este corpo como parte integrante da 

complexidade e da totalidade da vida, dos vários reinos da Natureza e em ligação 

com o cosmos.  

 
64 2017,Programa A.S.pag 119 
65 2017, Programa A.S: pag119 
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Na transcendência, a dança convida à religação com o mistério da vida, em que o 

convite é apenas a existir e a vivê-la, entregando-se ao maravilhoso. A ampliação da 

consciência de si mesmo, de estar vivo através de uma intensa vivência corporal, 

amplia o mundo interno, que se abre para a vida e para o seu mistério.  

Da imanência, a capacidade de estar no mundo, ser a sua própria criação, ser 

manifestação da própria vida, na sua auto-consciência, neste acto de viver, 

transbordando de si, surge a transcendência.  

A transcendência ocorre através da vivência de ser um com o todo. A expansão de 

consciência amplia também a percepção dos acontecimentos vividos, os quais, 

olhados sob uma nova luz, adquirem novos significados.  

Este é um processo que vai conduzindo progressivamente a uma pacificação consigo 

mesmo e com a existência. Segundo Gonzalez, “esta percepção de unidade se dá no 

instante vivido, constituindo um potente momento estruturante. O momento em que 

se vivencia a unidade tem o poder curador de feridas causados por momentos 

traumáticos, pois neste estado tudo adquire coerência e somos capazes de sair do 

papel de vítimas de nossa história para percebermos que somos o resultado de 

nossas vivências, e que nossa maior riqueza se constituí na sabedoria, consequência 

da compaixão por nossa própria história, ou seja, por nós mesmos e por todos que 

nos acompanharam”.(66) “O conceito de vivência foi proposto por Dilthey e é definido 

como “ instante vivido”. A vivência possuí assim, a palpitante e comovedora qualidade 

do vivido do aqui e agora, com intenso compromisso corporal “(67) 

II.1.3. - Carícias, vínculo e autoestima 

“A conexão com, mas pessoas é essencial em todo o ato de reabilitação ou de cura, 

não existe crescimento solitário, o ser humano é um ser relacional” (68) A importância 

de relacionar-se, a reciprocidade da relação é condição essencial para o ser humano. 

O contacto afectivo, expresso pela carícia desde o nascimento, através da pele, 

reforça a conexão e os laços com a vida, representada pela relação com a mãe ou 

 
66 2018, Momentos Estruturantes, pag.81 
67 Toro, 1991, P 187) - (Momentos estruturantes, Myrtthes Gonzales, 2015, pag19) 
68  Almeida, Eliana, Os sete poderes transformadores da Biodanza, pag 89  
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principal cuidador, promovendo uma maior autoestima e ligação com a existência, 

desenvolvendo progressivamente a capacidade empática.  

Uma pessoa que está a viver um processo de luto, como tem sido referido, tem 

tendência para um maior isolamento e mergulhar em estados de desvalorização, 

activados por processos de impotência e negação da realidade que está a viver, 

intensificando o estado de angústia da própria separação.  

Assim, ao dançar, e numa expressão de sincera amorosidade com o outro, a carícia, 

de forma progressiva, com qualidade e presença, promove a diluição de tensões, que 

se manifestam no corpo, agudizadas perante situações de trauma e stress. A carícia 

possui um efeito apaziguador de angústias, reavivando as primeiras memórias do 

nascimento e da vida, resgatando e desenvolvendo estados de maior harmonia e 

vínculo com a vida e atenuando os estados depressivos e de isolamento. 

Retroactivamente, no equilíbrio entre dar e receber, cria a abertura e uma maior 

disponibilidade para interagir com o mundo, reforçando a auto-estima e o desejo de 

viver.  

A manifestação da afectividade, em actos de contacto, na carícia, permeabiliza a 

identidade, reforçando e estimulando a expressão de potenciais genéticos, na 

sacralidade e no valor da vida.  
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II.1.4. - Transe e regressão - queda, retorno e recomeço 

“Entrar em transe significa acionar um mecanismo psico-fisiológico por meio do qual 

a pessoa entra num estado de extrema receptividade e se abandona às forças 

internas e externas, com perda parcial ou total da consciência de si. “(69) 

A forma como as sessões são estruturadas, compreende “uma curva metodológica, 

com critérios motores (categorias de movimento), fisiológicos (equilíbrio 

neurovegetativo) e de semântica musical (ritmo, fluidez, melodia)” (70), promove o 

pulsar entre dois estados de consciência: CISM (Consciência intensificada de Si e do 

mundo) e Regressão.  

O polo de CISM é estimulado através de uma curva de activação ascendente, onde 

são propostas danças com movimentos orientados pela consciência, ou seja, mais 

cinestésicos, favorecendo a consciência de si através da consciência do movimento 

e, numa fase descendente (regressiva), movimentos mais lentos, mais cenestésicos 

(orientados pelas sensações). Verifica-se uma diminuição da atividade neo-cortical, 

um predomínio das funções límbico-hipotalâmicas, fomentando um contato mais 

profundo e íntimo consigo mesmo através do acesso ao seu mundo interno, afectivo 

e emocional.  

Em aulas em que a regressão é mais profunda, podem ser vivenciadas alterações na 

percepção corporal (vivência difusa dos limites do corpo e dos limites do espaço 

envolvente, que podem chegar à vivência de fusão), as quais correspondem a uma 

possibilidade de retorno a uma fase mais primordial da vida, resgatando o sentimento 

de pertença e unidade.  

A fase regressiva da aula é particularmente importante, também nos casos de luto, 

dado que, num processo de luto existem alguns comportamentos que advêm da 

condição de fragilidade emocional perante a perda e que podem levar a 

comportamentos de isolamento social e a um sentimento de não pertença. Essa 

clivagem tem a sua origem num conjunto de sentimentos e emoções em relação a si 

mesmo e ao mundo, que provêm geralmente da dificuldade de aceitação dos seus 

 
69  Almeida, Eliana, Os sete poderes transformadores da Biodanza, pag 90 
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sentimentos e que tendem a levar à negação das suas capacidades e habilidades 

para continuar a ser e mover-se no mundo, as quais conduzem a uma alteração 

profunda do modo de viver do indivíduo.  

No final da sessão, com o reconhecimento afectivo de todo o grupo, qualquer que 

seja o estado emocional em que cada um se encontre, este é fortalecido pela 

aceitação do outro naquilo que ele é, na sua condição, favorecendo o sentido de 

pertença.  

Como sistema vivencial, é facilitador, de forma subtil, através da indução promovida 

pela música e pela expressão do movimento, ao contacto consigo mesmo e à tomada 

de consciência de si, levando à integração entre Pensar, Sentir e Agir no mundo.  

Uma pessoa que está a vivenciar uma perda significativa, fecha-se muitas vezes na 

sua própria dor. Toda a sua forma de estar no mundo está condicionada por esse 

processo, por essa vivência interna, pelo que “a indução frequente de determinados 

tipos de vivência, reorganiza as respostas frente à vida. “(71) Ao fazer a dança, o aluno, 

toma contacto com o que sente e reconhece-se na sua forma de agir. Uma vez, que 

as sessões são feitas em grupo, com a presença de outros, traz assim a possibilidade 

de reconhecimento das suas limitações e também os potenciais para se sentir melhor 

com a vida.  

O convite numa sessão de Biodanza, para a expressão pelo movimento do corpo, por 

si só, renova a dinâmica do organismo. Uma vez que as pessoas em estados de luto 

contactam muitas vezes com estados depressivos, apatia e desmotivação para a vida 

e a incapacidade de lidar com a realidade. Pode verificar-se também uma tendência 

para uma forte activação do neo-córtex (forte actividade mental), como recurso para 

não lidar com a dor, o que inibe também as funções límbico-hipotalâmicas ligadas à 

expressão dos instintos e das emoções.  

Assim, no contato com o seu próprio movimento, através do estímulo da música, da 

dança e das interações dentro do grupo, é activado o lado mais instintivo de resposta 
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biológica ao estímulo, favorecendo o reencontro com as funções originárias da vida, 

i.e, com os nossos instintos.  

A cada sessão o aluno morre simbolicamente para uma condição anterior, e, através 

do reforço das capacidades/recursos internos para lidar com os acontecimentos, 

perdas da vida de forma mais integrada e numa transformação positiva, renasce 

numa nova condição.  

“No estado de regressão se reeditam as condições do início do desenvolvimento 

humano. O metabolismo está mais intenso e as percepções mais despertas. Por esta 

razão falamos em renovação biológica, em rejuvenescimento.”(72) 
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II.1.5. - Expansão de consciência - a superação do sentimento de separação e a 

reconciliação com a vida 

A expansão de consciência é um estado de percepção ampliado onde se resgata o 

sentimento de ser parte de um todo maior. Na aula de Biodanza, o trânsito entre a 

CISM e a regressão e, principalmente à saída do transe, induz esse sentimento de 

unidade e pertença a um sistema maior, resignificando a relação com a própria Vida 

e com a Existência. “Seu efeito subjetivo é um sentimento intenso de unidade 

ontocosmológica e uma alegria transcendente.”(73) Na vivência de perda, o resultado 

desta estado de transformação, expansão de consciência, é transportado e 

manifestado para a vivência do quotidiano, numa redução e superação do estado de 

angústia de separação, e de estados depressivos inerentes ao processo de luto, como 

a negação da própria existência, a zanga e a raiva, consequentemente, uma religação 

e reconciliação com a vida, pois é induzida e readquirida a consciência de ligação e 

pertença à Unidade, que produz estados de alteração emocional e sentimentos de 

harmonia e alegria de viver. É também favorecida, pela vivência de fusão, a expansão 

de consciência relativa ao conceito de morte, a aceitação da própria finitude humana 

do ponto de vista físico e de aceitação da perda, não como um momento definitivo de 

vida, mas como um ciclo que termina. 

“A expansão de consciência é um estado de percepção ampliada que se caracteriza 

por restabelecer o vínculo primordial com o universo.”(74) 
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II.1.6. - O grupo - renascer nos afectos 

“A identidade de um indivíduo se revela somente na presença do outro” (75) 

 

Enquanto sistema que visa a integração e expressão da Identidade, o grupo em 

Biodanza ocorre num contexto de diversidade e dentro de um riquíssimo campo de 

interacções recíprocas entre os participantes, reforçando cada um em si mesmo, e o 

todo como matriz de renascimento “. O grupo de Biodanza como um útero de 

renascimento e de estruturação de identidade”. (76) Nas situações de encontro, cada 

um dos indivíduos que compõem o grupo tem a possibilidade de enriquecimento 

profundo em termos de atitudes e modos de relacionamento humano de forma 

autêntica, que visam o seu crescimento.  

Na tendência gregária humana (instinto gregário), a possibilidade de reaprendizagem 

na diversidade dos estímulos afectivos, através da união e da partilha, atracção e 

repulsão, favorecendo a sua expressão e se manifestam na própria dinâmica grupal.  

“A identidade se consolida no espelho de outras pessoas. As primeiras noções de ser 

diferente conduzem à consciência da própria singularidade e ao acto de pensar-se a 

si mesmo frente ao mundo. O pensar-se a si mesmo configura a auto-imagem.” (77) 

Desta forma, no processo de luto, o grupo é promotor da possibilidade do indivíduo 
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se reconhecer nos seus estados emocionais, sentidos individualmente e partilhados, 

sendo estes reconhecidos e aceites pelos restantes participantes. Assim se cria e 

amplia uma vivência da própria vida num sentido de fraternidade, compaixão e união, 

resgatando-o de um isolamento social que advém de sentir-se incompreendido pelos 

outros, pois todos os participantes também se expressam de forma única e individual, 

o que promove a um reconhecimento de si mesmo através da expressão do outro.  

No contexto de luto, o grupo torna-se fundamental, uma vez que o aluno tem 

possibilidade de, em si mesmo, reconhecer-se, expressar-se e revelar-se na sua 

Identidade e em seus estados físico, emocional, afectivo e social, de forma 

progressiva, desenvolvimento e ampliando a consciência de si, promovendo 

transformações positivas para si e para a sua ação na realidade do seu quotidiano.  

Com a diminuição da actividade cortical, induzidas pelas danças e para um estado 

mais regressivo, o grupo assume um lugar de transformação, quando colectivamente 

criam a permissão para aceder a novas experiências e sensações, de novos estados 

emocionais que promovem segurança, harmonia e nutrição, potenciando a função 

contentora, fundamental para a auto-imagem e expressão da Identidade.  

Pode-se dizer que o grupo é gerado pela presença autêntica de cada um dos 

participantes, com riqueza da sua história pessoal, gerando a vida do próprio grupo, 

reciprocamente gera vida a cada um dos participantes, vida que gera mais vida, como 

referia Rolando Toro “O grupo de Biodanza é um bio-gerador, um centro gerador de 

vida. A concentração de energia convergente dentro de um grupo produz um potencial 

maior que a soma de suas partes. Esta energia biológica renovadora compromete a 

unidade e a harmonia do organismo.” (78) 

O papel do grupo de Biodanza é essencial para que o aluno que está a viver um 

processo de perda, com intensas alterações emocionais, possa com o acolhimento, 

valorização e reconhecimento criar um espaço de restruturação emocional e 

consequentemente existencial, renovando-se para uma nova de condição para viver. 

“O grupo é eficaz para o indivíduo e também para a sociedade, pois é uma amostra 
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micro-social, e a partir dele, cada participante regressa de forma transformadora ao 

meio em que vive.” (79) 

II.2. - Exercícios facilitadores para o processo de luto 

O momento da dança inicia-se quando o facilitador propõe o exercício através de uma 

“consigna”, a apresentação da proposta. Esta apresentação tem algumas pautas 

orientadoras para que a eficácia do convite seja intensificada. Estas pautas consistem 

numa explicação sobre como fazer (pauta motora), sobre os efeitos do exercício ao 

nível orgânico, na projecção existencial do mesmo e na escolha de uma linguagem 

poética e inspiradora. As consignas, “estão inseridas num campo fenomenológico e 

adequam-se ao contexto do grupo, levando em conta o seu nível cultural, social, faixa 

etária e os critérios de progressividade”. (80) 

Toda a sessão de Biodanza constitui um caminho coadjuvante para uma vivência 

integrada do luto. Embora todos os exercícios sejam importantes, destacamos alguns 

que, dadas certas características próprias desse processo, considerámos mais 

significativos.  

Iremos agrupá-los também de acordo com o seu potencial de deflagrar determinadas 

vivências.  

II.2.1. - Alegria e Motivação para viver  

Num processo de luto a alegria e a motivação para viver são, obviamente, os mais 

afectados. Como vimos, é saudável e desejável viver as etapas do luto, acolhendo 

todos os sentimentos que vêm, mas mantendo uma porta aberta para que, a seu 

tempo, a alegria e o desejo de viver possam retornar. 

Nesta fase, as propostas que visam resgatar a alegria podem acentuar o contraste 

entre o clima vivencial criado pela música, pelas danças e pela interacção entre os 

participantes do grupo e o estado emocional da pessoa em luto. A frequência regular 

das aulas contribui para que, numa fase em que muitos alunos se sentem impelidos 

a retirar-se, possam estar na sua condição, sentindo-se, respeitando-se, regulando-
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se pela sua maior ou menor disponibilidade para interagir, mas continuando a mover-

se num ambiente acolhedor, estimulante e nutridor. 

O facilitador, usando de toda a sensibilidade (sobretudo no caso de um aluno que 

está a viver uma perda afectiva importante por motivo de falecimento de uma figura 

central na sua vida), poderá ajustar as aulas com o objetivo de tornar mais serena e 

não eufórica a vivência da alegria, aumentando a disponibilidade do aluno para aderir 

à proposta. 

. Caminhares 

“O caminhar é a expressão mais clara da atitude do homem face à vida” (…) “em 

síntese, é uma expressão existencial. É o modo de ir pelo mundo” (81) 

Esse “modo de ir pelo mundo”, que é a pessoa no seu viver quotidiano, é bruscamente 

alterado face a uma situação de luto/perda, quando certas estruturas (afectivas, como 

os relacionamentos e/ou materiais, como casa, profissão), que outrora conferiam 

segurança e estabilidade, subitamente desaparecem.  

O ritmo altera-se, a ordem anterior é rompida, com profundo impacto na forma como 

o indivíduo caminha pela vida. Sentimentos de desalento, patentes num caminhar que 

perdeu o impulso vital, nos pés que “perderam o chão”, podem pautar essa fase da 

existência. 

Há que reconhecer a possibilidade de realinhamento a um nível vivencial, aceitando 

que esse caminhar, numa fase de luto, não terá a mesma alegria, mas que uma 

ordem, uma estrutura, permanecem. O ritmo é vida e mantém-nos dentro da vida. O 

ritmo estrutura o nosso caminhar. 

O ritmo, como cadência, sucessão regular, organizada de movimento, conecta-nos, 

não só com os ritmos biológicos internos, como também com os ritmos da natureza. 

É uma expressão de unidade do ser com o mundo. O convite para o caminhar, no 

movimento de sintonização com o ritmo, tem compromisso ao nível motor, envolvendo 
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todo o corpo, promovendo a regulação dos ritmos orgânicos (cardíaco, respiratório, 

digestivo, urinário), que podem também estar alterados. 

Os caminhares de Biodanza são uma dança básica fundamental para quem está a 

viver um processo de luto, pois têm ritmo, estabilidade, momentos de 

equilíbrio/desequilíbrio, horizonte, impulso vital, motivação, colocando-nos de novo 

dentro da vida e dotando-nos de recursos para seguir em frente. 

. Jogos lúdicos 

“Qualquer actividade humana que seja desfrutada em sua realização - na qual a 

atenção de quem vive, vai além dela - é uma brincadeira. Deixamos de brincar quando 

perdemos a inocência, e a perdemos quando deixamos de atentar para o que 

fazemos e voltamos a atenção para as consequências das nossas acções - ou para 

algo mais além delas, enquanto ainda estamos no processo de realizá-las.” (82) 

As propostas de danças lúdicas em Biodanza promovem o contacto com estado de 

inocência de criança, a sua alegria, espontaneidade, criatividade, a existência de um 

estado menos condicionado para ser e que pode ficar comprometido em virtude de 

uma vivência de dor.  

Para o processo de luto, estas danças, são fundamentais pois facilitam momentos 

mais descontraídos, riso fácil, sem necessidade de correspondência de expectativas 

externas, proporcionando sentimentos de leveza, de descontração e religação com a 

alegria e a possibilidade de expressão sem condicionamentos que do ponto de vista 

existencial, possibilita que o indivíduo, contacte com partes de si para além da dor, 

promovendo assim uma nova possibilidade de estar e de ser  em estados de maior 

alegria, prazer e bem estar. 

Para Gonzalez (83) “o que acontece com a maioria dos adultos é que, ao se 

defrontarem com as desilusões da vida, que surgem a partir da ingenuidade, 

costumam desistir da fé na vida e perdem a inocência.” Os exercícios lúdicos são 

fundamentais para o processo de luto, em que o indivíduo se sente condicionado por 

esse acontecimento da vida, que tem dificuldade de reconhecer a sua capacidade de 
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religação à alegria da existência, favorecendo uma restruturação interna que reforça 

e estreitar novos laços de confiança, criando um sentimento de pertença e reforçando 

a capacidade de entrega ao caminho de viver. 

. Jogos de vitalidade 

Estas propostas de categorias de movimento, são enriquecedoras para a 

consolidação motora e também para a ampliação do repertório motor, para o 

enriquecimento criativo da própria dança, quer seja ao nível da agilidade, movendo 

recursos internos e psicológicos de destreza, prontidão. Estes recursos reforçam a 

expressão existencial de forma mais plena, quer do ponto de vista motor, quer 

emocional. “Estes exercícios têm por objectivo uma aprendizagem específica, isto é, 

espera-se uma resposta motora que desenvolva habilidades e capacidades de acção, 

na direcção de uma maior integração do movimento”. (84) 

Estas danças estimulam e reforçam e tem como base o ritmo, como já foi referido, 

que comprometem todo o corpo, activando os sistemas neurológicos,  

imunológico e endócrino e têm como resultado uma activação da alegria de viver e 

da elevação do humor endógeno, numa religação à vida a partir de dentro, de uma 

organização interna que acontece dentro e consequentemente se manifesta no 

mundo. 

Também com estes jogos se evoca a potência, resgatando no indivíduo a capacidade 

para a acção, a sua capacidade de agir no mundo e com os outros. 

Com já foi referido, no processo de luto, nas suas diferentes fases do processo, o 

indivíduo atravessa um momento existencial com alteração de estados emocionais 

próprios da vivência de perda, que se traduz em estados de desânimo, zanga, 

tristeza, que são limitadores da capacidade de agir no mundo. Estas danças, 

resgatam e trazem a oportunidade de religar o indivíduo, independentemente da 

perda e das vicissitudes da vida, promovendo a oportunidade de se reconhecer com 

capacidade de agir e ser no mundo. 
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Assim, estas propostas tem um forte contributo para que o caminho da etapa da 

aceitação se integre de forma harmoniosa e progressiva, uma vez que ao longo da 

frequência das aulas, cada vez mais, o indivíduo tem oportunidade de se recriar e se 

rever na evolução do seu próprio movimento. 

Uma das categorias de movimento é o ímpeto vital, que 

se manifesta como “disposição para a acção. O impulso 

de realizar propósitos. É o sentido existencial, impulso 

para viver, coragem para enfrentar a vida. O seu 

contrário é a falta de motivação para viver (…) o ímpeto 

vital manifesta-se no salto, no sorriso, no riso, no 

entusiasmo. Também no tomar iniciativas, de avançar, de encontrar-se.” (85) 

. Danças de extensão 

Os exercícios de extensão têm o objectivo de “restabelecer a função moduladora do 

córtex cerebral, geralmente hiper-estimulada por um estilo de vida dissociado e sem 

harmonia”. (86) Nas danças de extensão o indivíduo é convidado a expandir-se, a 

ampliar-se. Esta ampliação tem correspondência a nível motor e existencial. “A 

projeção existencial deste exercício se dá na integração motora que cria uma 

sensação de expansão, porque a pessoa vai além dos limites restringidos dos 

movimentos estreitos.”(87) Na sua expressão existencial, estas danças reforçam a 

capacidade de cada um em si mesmo, ir mais além do que na realidade se julga 

capaz, expandindo-se para além dos limites impostos pela dor. No caso da extensão 

máxima, ampliando a esfera de acção com intencionalidade, com claro 

direcionamento do movimento; no caso da extensão harmónica, expandindo-se a 

partir de uma vivência de harmonia e prazer.  

Desta forma, o indivíduo em luto pode reconhecer através do seu movimento, os 

recursos e capacidades que possuí para poder trazer transformação à sua vida. 

II.2.2. - Contacto íntimo  

 
85 Toro, Rolando, Apostilha de movimento Humano 
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. Fluidez 

Numa sessão de Biodanza as danças de fluidez, baseadas nos movimentos Tai Chi, 

são habitualmente propostas na transição da fase de activação para a fase mais 

regressiva da aula e corresponde também a uma passagem, ao nível da semântica 

musical, do ritmo para a melodia, num convite à desaceleração do movimento e, 

consequentemente, à progressiva permissão e permeabilidade para o contacto com 

o mundo mais íntimo das sensações mais profundas. Convida a evocar um estado de 

harmonia, leveza e centro, levando à percepção, através do corpo e dos seus 

movimentos, de uma acção no mundo plena de sentido. “O movimento fluído é 

contínuo e desenvolve-se como ondas em constantes transformações. Propicia a 

integração motora e vivencial”. (88) 

Nas danças de fluidez, no seu centro e em contacto consigo mesmo, o aluno 

percepciona o seu movimento de forma consciente, mas também sensível e receptiva, 

em sintonia com a música. 

“Fluir é a capacidade de permitir o fluxo contínuo da energia. Os movimentos de 

fluidez comprometem todo o corpo num processo de deslocamento sensível no 

espaço, de modo que se produza uma conexão táctil com o ar. Um dos efeitos 

importantes dos exercícios de fluidez é a desaceleração e a harmonia orgânica.” (89) 

Com movimentos leves, mais lentos, permite um maior percepção e consciência de 

como se revela o corpo, tomando contacto com as suas próprias tensões e 

harmonizando-se. “A fluidez regula o tónus com tensão e o tónus aberto, relaxado.” 

(90) 

As danças de fluidez restauram a capacidade de continuar a mover-se no fluxo da 

vida, com flexibilidade, sem resistência, mesmo diante das adversidades e 

obstáculos. As danças de fluidez convidam também à leveza no movimento, à 

ausência de esforço e de tensão, promovendo a integração de uma postura mais leve 

no quotidiano e na vida em geral. 

 
88Toro, Rolando, Apostilha de Movimento Humano 
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A integração destes movimentos é fundamental para o processo de luto, uma vez 

que, perante a perda, num determinado momento do próprio processo, face à 

ausência de referências inerentes à perda, houve um fluxo que ficou bloqueado. Estes 

estados emocionais levam a grandes tensões musculares, a movimentos mais rígidos 

e que condicionam a qualidade de vida, adaptabilidade e bem-estar. Estas danças, 

são, do meu ponto de vista, fundamentais para libertar essas tensões, fortalecer e 

trazer consistência na confiança e auto-estima do indivíduo na sua capacidade de 

adaptação a diferentes acontecimentos, assim como a ter mais disponibilidade para 

acolher as mudanças que acontecem ao longo da vida. 

São danças que acontecem na transição para o momento mais regressivo da aula 

(ou num momento mais regressivo, quando o aluno já é capaz de mover-se em estado 

regressivo e pode contactar com uma dimensão mais cenestésica das danças de 

fluidez). Ao nível motor têm pouco movimento, dado o convite para 

desacelerar e, consequentemente, a sentir-se mais. 

Através destas danças, o indivíduo vai, de forma progressiva, 

criando um espaço cada vez maior de comunicação consigo 

mesmo, no caminho da aceitação do seu momento existencial e 

sua expressão no mundo. 

. Exercícios segmentares 

Os exercícios segmentares têm como objectivo a dissolução progressiva dos anéis 

caracterológicos, ou seja, das tensões instaladas no corpo em forma de rigidez 

muscular e que se constituíram como uma estrutura defensiva face a situações de 

vida sentidas como difíceis e dolorosas, muitas das quais podem nem ser acessíveis 

à consciência. O inconsciente molda o corpo; a vida vai criando formas. “A questão 

da somatização de tensões emocionais, tanto na musculatura como nos órgãos, foi 

estudada por Willem Reich (1897-1957), que defendesses anéis como couraças 

caracterológicas e como somatório de todas as forças defensivas depressoras que se 

cristalizam no ego e se estruturaram no corpo”. (91)  

 
91  Sarpe, António, 2017, Progr ama A.S., pag42 
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Em Biodanza, os exercícios segmentares, de forma leve e harmónica, vão devolvendo 

o fluxo energético ao corpo, diminuindo a tensão interna e facilitando o acesso a 

estados de maior receptividade e entrega (segmentar de pescoço), leveza existencial 

(segmentar de ombros) e abertura afectiva (segmentar de peito e braços). 

Nesse estado de maior abertura e permeabilidade, o contacto consigo mesmo é 

favorecido, o que, consequentemente, irá fomentar uma expressão mais genuína e 

integrada em danças em que o convite é contactar com o mundo interno e emocional 

e, através do movimento, a dar fluxo a esses conteúdos profundos. 

A atuação dos segmentares sobre esses anéis de tensão, que poderão ser reforçados 

pela vivência do luto como recurso inconsciente para evitar a dor, comprometendo a 

motilidade dos músculos e dos órgãos e influindo na saúde em geral, poderá ajudar 

a que a pessoa continue a manter-se aberta aos próprios sentimentos e que encontre 

nos seus movimentos “harmonia orgânica, fluxo afectivo, calor corporal, contacto com 

partes adormecidas do corpo, corporeidade vivida, libertação da energia muscular, 

sensibilidade, fragilidade, amor”.(92) Trata-se de sentir sem endurecer. 

Tal como pode acontecer com os alunos que não estão a vivenciar uma perda 

afectiva, o desbloqueio promovido pelos segmentares poderá libertar de forma mais 

ou menos intensa emoções que se encontravam reprimidas. Acolher as lágrimas com 

a mesma naturalidade com que se acolhe o riso e a alegria, quer pela parte do 

facilitador, quer dos companheiros de grupo, dá permissão ao aluno para sentir aquilo 

que sente, para contactar com a sua vulnerabilidade. 

. Respiração dançante 

O processo de luto é um dos estados que criam “angústia, medo e tensão, paralisam 

o diafragma e em que a respiração é insuficiente”. (93). Tal como acontece com as 

couraças caracterológicas em geral, o encurtamento da respiração corresponde a um 

processo inconsciente no intuito de sentir menos. 

A respiração dançante é uma dança com componentes cenestésicos, de conexão 

consigo mesmo através das funções naturais da respiração. Actua ao nível do 

 
92  Sarpe, António, 2017, Programa A.S., pag43 
93   Catálogo CIMEB Português, 2012, pag 52 
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apaziguamento dos estados emocionais de angústia e de ansiedade, que 

condicionam a alegria e o prazer de viver. Envolve movimentos mínimos, subtis, em 

que, através de “uma dança harmoniosa, doce, com música de estrutura 

predominantemente melódica, se evoca a felicidade respiratória, sem intervir 

voluntariamente na própria respiração “. (94) 

Por seu turno, a respiração diafragmática (abdominal) já implica uma intervenção 

orientada, consciente e intencional sobre o fluxo respiratório. O diafragma foi 

identificado por Reich como um dos anéis de tensão. Através da respiração abdominal 

visamos a reabilitação ao nível da respiração, que se vai 

ampliando e aprofundando. Os seus efeitos são harmonizadores 

e tranquilizantes, ajudando a que o aluno que atravessa uma 

fase emocionalmente tumultuosa se mantenha o mas possível 

presente, tranquilo e centrado e aumentando a sua capacidade 

de lidar com a dor. 

. Dança yin 

Tal como a respiração dançante, esta dança, promove estados de conexão profunda 

com o mundo íntimo A dança acontece pelo impulso respiratório e da sensibilidade 

para com a vida, expressa pelo movimento subtil das mãos e a evocação do estado 

amoroso, da leveza e da sensibilidade harmónica, que, na forma existencial, pode ser 

um grande contributo para o processo de luto. “Desenvolver o aspecto "yin" do 

comportamento, induzindo uma desaceleração e uma maior sensibilidade frente à 

vida. A Dança Yin induz um estado de profunda harmonia e de redução da ansiedade. 

“(95)  

Uma vez, que as oscilações emocionais perante o acontecimento perda (tristeza, 

zanga, desânimo), podem trazer incapacidade de se relacionar com a vida com leveza 

e amorosidade, ao ser convidado para trazer para o seu íntimo, estados mais 

amorosos, o aluno pode abrir espaço para o surgimento de novos estados 

 
94  Toro, Rolando, Lista oficial de exercícios músicas e consignas, pag17 
95Catálogo CIMEB - Portugal, 2012, pag91 
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emocionais, atenuando os seus estados de dor e ampliando as possibilidades de lidar 

com a vida. 

II.2.3. - Danças de Reparentalização  

As danças de reparentalização, contribuem para o processo luto, pois o indivíduo 

nessa fase vive estados emocionais de grande vulnerabilidade, originadas pela falta 

de segurança, que tem origem na perda que viveu, quer seja de um ente querido, um 

divórcio, perda de emprego, ou de casa, gerando sentimentos de incapacidade de 

continuar a viver com a ausência, como também do abandono/rejeição. A 

oportunidade destas danças é atenuar a sensação de solidão perante a perda, 

reforçando os vínculos afectivos para além da família, criando novos laços (novas 

estruturas emocionais) que fortalecem e dão segurança para enfrentar os desafios 

que está a viver. 

“A reparentalização, em Biodanza, cuida do campo para que todo este movimento 

existencial aconteça. É decidir “nascer de novo” dentro de um contexto de amor e 

cuidado” (96) 

Gonzalez refere “Nossas vivências, quando integradas pelo afecto, irão incidir 

profunda e positivamente sobre a percepção, a memória, motricidade, aprendizagem 

e expressão. As relações interpessoais são fundamentais no processo de integração 

de identidade” (97). Estas experiências dão ao indivíduo a oportunidade de superar as 

vivências dissociativas ou com conteúdos negativos, dando um novo sentido afectivo 

e resignificando a sua história pessoal. 

A pessoa vivenciando o luto necessita de amparo e protecção, em suma, de 

“continente afectivo”. As propostas de reparentalização acontecem, com a devida 

preparação no sentido de facilitar um caminho progressivo para a indução de estados 

mais regressivos, num contexto similar ao do estado perinatal, num ambiente 

profundamente seguro, afectivo e qualificador. São momentos de compensação 

 
96Almeida, Cristina, 2015, Monografia de titulação de facilitação em Biodanza, pag123 
    
97  2017, Myrthes Gonzales Momentos Estruturantes, pag32  
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afectiva, que promovem o equilíbrio afectivo, que ajudam a superar eventuais 

sentimentos de ter sido abandonado por parte de uma pessoa querida, por exemplo.  

Ser contido no colo, recebido com um olhar presente e amoroso, ou, pela carícia, 

retornar também ao estado de infância num contexto de ternura e protecção. 
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. Roda de embalo 

As rodas de embalo são uma proposta, de grande contributo para a vivência do 

processo de luto, pois elas são estruturalmente contentoras, pela presença do grupo, 

unido num momento de permeabilidade, momento regressivo na relação, na ligação 

com a totalidade. A roda, simbolicamente, representa a vida no seu eterno retorno, a 

igualdade da presença, a equidade da distância em relação ao centro, a presença 

que é expressa pelo contacto subtil das mãos e dos braços.  

Esta reforça o sentimento de pertença à Unidade, manifestada pelo grupo que a 

compõe, como também a ligação onde todos são parte, inerente à própria existência 

humana.  

Numa vivência de perda, o aluno tem sentimentos de isolamento e de desconexão 

com a vida e do sentido da existência. A vivência de um sentimento de íntima 

vinculação consigo mesmo e com o grupo, pode ser uma experiência fundamental 

para uma mudança de atitude em relação a si mesmo, aos outros e à vida. Ao ser 

induzida uma vivência que promove um estado de harmonia que favorece uma 

religação à vida, numa visão ampliada da unidade, com os seus ciclos e sentido de 

pertença, resignifica a própria existência e renova o sentido da vida.  

Também é estimulada e reforçada a capacidade de cada um de sustentar-se, sem 

sobrecarregar o outro com o seu peso, numa responsabilização de si mesmo, que 

reforça a capacidade de se suster, na sua história e caminho existencial, fortalecida 

pelo movimento de oscilação, onde se reconhece o amparo, a presença dos 

elementos do grupo, num fluxo pulsante. Com o continente afectivo fortalece-se a 

confiança de não estarmos sós, sentimento que é muito comum (isolamento) na 

vivência do processo de luto.  

Sendo uma dança de Transe de Nível 1, esta ativa, de forma suave e subtil, 

mecanismos psico-fisiológicos que vêm acompanhados de alterações neuro-

vegetativas, no qual o aluno se abandona a certas condições externas ou internas 

para ingressar num estado de consciência diferente, apelando a um estado de 

entrega consciente e fusão com a totalidade, que favorece e fortalece quem vive um 

luto, pois o aluno é transportado para uma vivência de pertença, segurança e unidade.  
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II.2.4. Danças Arquetípicas 

.Posições Geratrizes 

Carl Jung aportou o conceito de inconsciente colectivo, sendo este o conjunto das 

manifestações de natureza inconsciente herdadas dos nossos ancestrais como 

resultado da história psicológica da humanidade. O Inconsciente Colectivo constitui a 

camada mais profunda da psique e manifesta-se através dos arquétipos, assim como 

através dos instintos (padrões de resposta biologicamente determinados). 

Em Biodanza o Inconsciente Colectivo, “como somatório de toda a experiência 

afectiva acumulada na história humana, expressa-se, numa primeira fase, a partir 

das Posições Geratrizes” (98) 

Estas danças caracterizam-se pela evocação de movimentos relacionados com 

gestos humanos arquetípicos de expressão criativa que evocam estados emocionais, 

de harmonia, valor, afectividade força, expansão, entre outros.  

O indivíduo ao evocar esses gestos, ao contactar com uma dimensão mais vasta do 

que somente a sua história e situação pessoal, reforça a sua capacidade de viver e 

de enfrentar a vida, pois tudo o que vivemos já foi vivido antes. Nossas alegrias e 

nossas dores são partilhadas por todos os humanos. Nesse sentido, não estamos 

sós. 

As posições geratrizes, como “padrões de expressão relacionados com vivências 

quotidianas imediatas, a vida em comunidade, a conexão consigo mesmo e os gestos 

de vinculação”(99) por exemplo, “correspondem à vivência de um mundo ampliado 

para lá do imediato.” Permite-nos ir além das fronteiras conhecidas e resgatar o tempo 

primordial, da fecundidade, da eternidade, do futuro, em busca da conexão essencial 

e, por último, numa visão cosmológica “corresponde ao vínculo e à expansão no 

universo infinito. Permite-nos sentir a vida na sua máxima plenitude, ser a totalidade, 

uma identidade cósmica”. (100) 

 
98 Sarpe, António, 2017, Programa A.S:, pag 45 
99 Sarpe, António, 2017, Programa A.S., pag 46 
100 Sarpe, António, 2017, Programa A.S., pag 46 
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II.2.5. - Danças Arquetípicas e Danças Sequenciais 

 

“A nossa Identidade expressa-se numa dimensão infinita, sem limites de 

desenvolvimento e apuramento, e para a qual os arquétipos podem servir de guia”(101) 

Na abertura para o inconsciente numinoso proposto por Rolando Toro, o aluno é 

convidado para danças em que pode reconhecer em si mesmo, através da Coragem, 

a capacidade de enfrentar e de transmutar os seus estados internos onde residem a 

sombra e o caos, sendo por via do Amor e do Íntase, ou seja, de exercícios de  

abertura afetiva e também de contacto profundo consigo mesmo, que cada um se 

conecta com a sacralidade da vida no outro, em si mesmo e no seu mundo interior. 

À medida que vão diminuindo as defesas do carácter pela prática contínua e 

comprometida com o processo de Biodanza, é aberto espaço, cada vez maior e de 

forma mais enriquecida, para a expressão da Identidade e para a sua integração. As 

matrizes arquetípicas têm, assim, maior oportunidade de ocupar espaço na história 

pessoal.  

As Danças dos Animais em Biodanza, pela maior complexidade que requerem ao 

nível da sua integração e dos recursos motores e condição e maturidade vivencial 

envolvidos, são introduzidas na continuação e progressão das linhas de vivência. Os 

Animais em Biodanza representam arquétipos motores altamente diferenciados, 

 
101  Sarpe, António, Programa A.S, Pag 248  
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enriquecendo o indivíduo através de uma maior ligação aos seus instintos, 

reforçando-o e ampliando-o nas suas capacidades e expressão na vida.  

Trata-se de algo que já nasceu connosco e que apenas necessita de ser ativado, pois, 

segundo Sarpe, “na nossa memória filogenética, já fomos todos os animais. Daí que, 

quando necessário, nos baste evocá-los de dentro de nós. A maneira mais perfeita 

de os expressar é através das nossas posturas, dos nossos gestos, da nossa dança.” 

(102)  

As características dos animais, relacionam-se com os potenciais que foram 

desenvolvidos anteriormente. Estes são agora abordados e inspiração para novas 

danças. Foram escolhidas por Rolando Toro, pelas suas principais características, 

instintos e movimentos que enriquecem o ser humano, trazendo uma diversidade de 

elementos psicomotores que, vividos e integrados, promovem um equilíbrio que 

favorece um elevado nível de saúde física e mental, como expressão de vida cósmica, 

na sua capacidade para viver com mais harmonia com a sua própria natureza e a vida 

no planeta.  

Convida-se a que o humano viva numa ligação maior com os seus próprios instintos, 

contrariando a tendência social e cultural cada vez mais automatizada e condicionada 

para a vivência e expressão de si mesmo, distante da sua simplicidade e do natural, 

resgatando e reforçando as capacidades humanas no seu potencial para uma melhor 

relação com a vida.  

Rolando Toro acrescenta também a proposta de dançar os Quatro elementos, em 

sequência da activação de arquétipos do Inconsciente Colectivo, trazido por Jung, de 

forma mais simbólica e integrada, proporcionando ao aluno dançante uma visão 

“onto-cosmológica”, um paradigma mais simbólico e psicológico, desenvolvendo, 

agregando e ampliando recursos internos, nas suas diferentes características e 

combinações, para uma maior consciência e relação com a Natureza que existe em 

cada um.  

Com base nas características e qualidades puras dos elementos, as danças 

relacionam-se e são potenciadas por meio de categorias de movimento específicas, 

 
102  Sarpe, A ntónio, 2017, Programa A.S. pag159. 
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possuem uma poética que lhes é inerente e uma expressão vivencial que parte da 

cenestesia. “Rolando Toro integrou esse património gestual na dança, ligando-a à 

vida e à simbologia e fazendo-a superar a mera forma estética.” (103) Esta vivência 

favorece a incorporação das suas características, criando e aprofundando novas 

estruturas internas de maior definição da identidade na relação consigo mesmo e com 

o Mundo. Acontece uma transmutação alquímica, manifesta na expressão do corpo, 

ampliada para a dimensão mais espiritual da Vida. Como refere Barchelard “os quatro 

elementos são as hormonas da imaginação e a função da hormona é activar 

mecanismos vitais, fazer com que o corpo se movimente, gerando emoções e 

processos metabólicos.” (104)  

As danças arquetípicas baseadas em mitos hindus - Trilogia Hindu, conduzem-

nos a uma dimensão mítico-religiosa, aprofundando a dimensão arquetípica de vida 

e morte (o que se transforma, é criativo e se renova) na fronteira do primordial. 

Acrescentam o repertório, corporal e simbólico, enraizado nas profundezas da alma, 

da história da Humanidade, que fazem parte do inconsciente colectivo. O modelo 

primitivo, noções inatas, núcleos de expressão mais integradores que são parte da 

Existência e que vivem no inconsciente humano.  

Ao dançar estas danças o aluno tem acesso a esta força geradora do mito, dos feitos 

extraordinários dos Deuses, activando recursos internos que advêm das suas 

imagens simbólicas, que traduzem os potenciais humanos e que, por sua vez, cada 

um traduz para a sua história e vivência pessoal, nutrindo-se e fortalecendo-se na sua 

Identidade.  

II.2.6. - Danças e Manifestações Emocionais  

Perante os estados emocionais que se vivem no luto são agora abordadas as danças 

arquetípicas e danças sequenciais, que facilitam e favorecem a vivência do aluno 

e conduzem à integração de todo o processo, no caminho da aceitação da perda e 

reconstrução interna da realidade.  

  

 
103 Sarpe, António, Programa A.S., Pag 217  
104  Sarpe, A ntónio, Programa A.S., pag188 



Monografia titulação Maria do Rosário de Carvalho Novembro de 2019 
 
 

Pág. 84 
 

“SINTO E EXPRESSO” (Fase de entorpecimento, anseio e protesto, desespero)  

Contacto com as emoções profundas e a sua expressão 

.Água (emoção) 

Elemento que se carateriza pela envolvência, nutrição, 

renovação e pela limpidez. Do ponto de vista existencial 

manifesta-se em estados de relaxamento, bem-estar, 

descanso e de pureza. A água resgata a capacidade de 

intimidade, profundidade, protecção, nutrição e afectividade. Está relacionada com a 

capacidade de adaptabilidade e transformação, as quais se relacionam com 

diferentes estados de manifestação no curso e fluxo da Vida e com as emoções e 

sentimentos.  

“A água corresponde no taoísmo ao conceito Yin, princípio feminino, puro, fértil e 

fluído. A água permite a adaptação, a dissolução, a destilação e a vivência oceânica 

(regressão)” (105) Um indivíduo que tem uma relação profunda e desenvolvida com 

este elemento, reconhece-se na relação com a vida de forma emocional, como 

solução para a sua vida, fluindo e encontrando sempre caminhos alternativos para 

Viver.  

Ao dançar este elemento, este é vivido nos diferentes estados e manifestações que, 

de forma simbólica, de repercutem também em diferentes características da psique. 

As águas do rio, que flui no curso melódico da vida, evocam estados de harmonia 

orgânica, as águas do mar, nos seus movimentos revoltos, remexendo de forma 

profunda, reconectando com os fluxos de correntes e o instante que se vive - o agora. 

Nas águas do lago, que trazem o reflexo espelhado, assim como na comoção 

espontânea, como manifestação vivida das águas inconscientes.  

Assim, a água “limpa o corpo e a alma (como a água do batismo), determina o curso 

da vida (o destino do rio), é território da emoção e do sentimento (“sinto, logo existo”).” 

 
105  Sarpe, António, 2017, Programa A.S. pg 196  
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Profundas, as águas do nosso íntimo não são explicáveis racionalmente, são fonte 

de um comportamento, por vezes irracional, mágico, imaginativo, fantasioso.” (106)  

Uma das grandes dificuldades da vivência do luto diz respeito à dificuldade do 

indivíduo de contactar profundamente com o que sente, a dar-se permissão para 

sentir aquilo que sente perante a sua perda. As danças do elemento água favorecem 

o contacto íntimo, a possibilidade de tomar contacto e expressar as suas emoções, 

sem condicionamentos, dissolvendo-se e entregando-se à sua expressão, outrora 

contida, numa oportunidade de libertar os conflitos internos, criando um novo espaço 

de abertura para novos estados emocionais, de bem com a vida, assim como para 

uma abertura para o fluxo da vida.  

Algumas danças de água, em alquimia com o elemento Ar, têm também uma função 

desrepressora, libertadora, ao permitirem vivenciar “o sentimento não expressado, 

que de repente, irrompe como uma tormenta interior, surgem instantes de alívio, o 

abandono e a entrega, depois da tormenta.” (107) 

Contacto com a expressão da raiva 

. Tigre 

O Tigre expressa a sua agressividade com o intuito de defesa e definição de limites 

do seu território, manifestando o seu poder, a sua capacidade de se proteger. É 

também inerente a sua capacidade para caçar, como alimento e zelo da sua 

sobrevivência, numa força criadora de se bastar a si próprio e na concretização de 

objectivos.  

No processo de luto, a zanga, a raiva, a agressividade (pulsão e força geradora de 

vida - que muitas das vezes estão contidos pelo impacto da perda e não expressos, 

levando a estados de desânimo e apatia), manifestam-se na incapacidade da pessoa 

de se ligar à sua própria vida (tomá-la nas suas mãos), assim como na dificuldade de 

ter impulso para redefinir objectivos para si mesmo.  

 
106Sarpe, António, 2017, Programa A.S. pag196  
107  Sarpe, António, 2017, Programa A.S.Pag.197  
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Através destas danças o aluno tem a possibilidade de voltar a ativar a sua energia 

vital, assim como de transmutar a raiva pela expressão da agressividade, 

redireccionando-a de forma criativa, recuperando a garra para viver, a qual estava 

contida, seja através da colocação de limites para garantir e defender o seu espaço, 

como também na capacidade de se reconhecer na sua própria força e numa nova 

capacidade de foco. Poder ser feliz e reinvestir em si, agarrar a vida, com a força e 

determinação numa nova condição, para criar uma nova forma de viver.  

. Fogo 

Elemento que se caracteriza pela intensidade, impulso, potência, que se manifesta 

na existência pelo carisma, a atracção, o brilho e a voluptuosidade. O fogo 

conquistador é o elemento que resgata o ímpeto e a potência de viver, com a sua 

sinuosidade, capacidade de foco para concretizar a sua direcção. É também um 

elemento alquímico e de transmutação “de ordem masculina, do conceito Yang, o 

fogo é intensidade e fricção, ardor erótico e carícia. Emite luz e calor, o que tanto pode 

significar criação (no sentido do amor, paixão, centelha divina ou energia solar), como 

destruição atómica, inferno, paixão desenfreada)”. (108) Está associado também ao 

poder criador, como também à destruição assim como ao renascimento, o que 

renasce das próprias cinzas - a imortalidade. É também a transgressão, a astúcia e a 

sabedoria. É a paixão, na sua exuberância apaixonada e também o Amor do lar, e da 

relação entre parentes.  

Associado ao princípio da vida, o fogo é também o princípio de todos os elementos, 

na explicação do universo, sendo que a união dos 4 elementos é o Amor, o equilíbrio 

e a abundância da vida, o desequilíbrio dos elementos é a separação, é o ódio.  

“Centro dinâmico da energia psíquica, ele vive também no coração, está em constante 

processo de evolução, tem um sentido dramático (a vida é um palco), é auto-centrado, 

dinâmico esperançoso e inquieto. O fogo desperta a intensidade de viver, a paixão 

alegre e intensa. Vital e erótico, chama a atenção para a importância da alegria e da 

celebração.” (109) Dançar o fogo, com as suas características psicológicas, é um 

 
108  Sarpe, António, Programa A.S. pag190 
109 Sarpe, António, 2017, Programa A.S., pag190)  
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grande contributo e acelerador de transmutação, para o processo de luto, que se 

caracteriza pelos estados frequentes de desânimo, tristeza e apatia. O elemento Fogo 

cria a ligação ao centro dinâmico da vida, do próprio valor, da força interna e do desejo 

do indivíduo, sem ter nada a deter na expressão de si, de forma intensa, criando 

espaços, um reapaixonar-se pela vida, numa maior expressão de si mesmo no mundo 

e para com a vida. Barchelard refere Ducarla, expondo o pensamento da sua 

psicanálise, ilustrado na frase “encostemos as brasas uma às outras e a chama 

brotará imediatamente na nossa lareira”.  

“NÃO ESTAMOS SÓS” (fase de depressão e religamento)  

. Hipopótamo 

Em contraste, e no extremo a oposto à vigilância do Tigre, o Hipopótamo representa 

a diluição e a entrega. Na integração destes animais, encontramos a pulsação entre 

a energia para a acção assertiva no mundo (Tigre) e a energia para a reparação 

orgânica, coragem de ser e gozo de viver, descanso e renovação celular 

(Hipopótamo).  

O Hipopótamo está associado ao contacto comunitário e espírito gregário, às funções 

parentais (instinto maternal e paternal), laços familiares, à diversão e ao jogo, ao gozo 

de viver. Representa a capacidade de relaxamento geral, a expressão de dentro para 

a periferia, o movimento cenestésico. Estas danças são promotoras e relacionam-se 

com o prazer visceral e com a alimentação, como também com o abandono da culpa 

relacionada com a sensualidade - prazeres dos sentidos.  

Na temática que estamos a abordar, o processo de luto, a dança do hipopótamo 

simboliza o encontro com o bem-estar, a diluição e a entrega, numa atitude regressiva 

do movimento (lento e repousado) e atitude social em manifestação de plenitude.  

“O Hipopótamo dá permissão para a vivência de atemporalidade (pela diluição do 

esquema corporal, do limite do corpo e flutua nos âmnios da água e resgata o lúdico 

(enquanto prazer sensual diferente no erotismo da sexualidade). Simboliza a entrega 

a um nível profundo”. (110) Nesse contexto, entra-se na possibilidade de retornar a 
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uma vivência primordial referida por Freud, o “sentimento oceânico”, com elementos 

de regressão, de fusão, na última fronteira: um lodo que representa o primitivo, a mãe, 

o originário. É outra possibilidade de voltar à origem, fusionar-se com ela e, a partir 

desse útero primordial, renascer. 
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. Água (vivência oceânica) 

“A água corresponde, no taoísmo, ao conceito Yin, princípio feminino, puro, fértil e 

fluído. A água permite a adaptação, a dissolução, a destilação e a vivência oceânica 

(regressão) ” (111) A dança de vivência oceânica, no processo de luto, apela à 

dissolução e entrega, deixando-se embalar na água amoniótica, que envolve no seu 

aconchego amoroso, no vazio e na totalidade, conectando-se do ponto de vista 

emocional, com a imensidão da vida, da qual, todos são e fazem parte, promovendo 

simbolicamente para uma relação com a vida de forma mais harmónica em fusão com 

a totalidade, fluída, aceitando os seus ritmos e fluxos naturais. 

Proporciona estados de harmonia, de fusão e entrega à vida, sentido de pertença, 

reforçando a capacidade de viver numa nova condição de aceitação dos factos do 

quotidiano (encarar da perda) e a realidade.  

“No mar em movimentos revoltos, as ondas crescem, alimentadas por outras, surgem 

os fluxos das correntezas; no jogo das ondas, sensuais surge a fugacidade de cada 

momento.” (112) 

. Terra 

“A sacralidade da terra. O inconsciente da terra. As suas 

forças ocultas, misteriosas. Vida e Morte.” (113) Este 

elemento refere-se á base, à matéria, ao corpo e à 

estrutura, ao que é concreto. Relaciona-se com 

estabilidade, a segurança, a consistência. Tem como 

projecção existencial a confiança, a determinação, 

materialização do seu projecto existencial (fecundidade), a abundância e a 

generosidade da vida e para com a vida (vida que é gerada na terra e que à terra 

retorna). 

Do ponto de vista simbólico este elemento está relacionado com a terra cósmica, com 

a abundância que brota, se revela, com a Mãe primordial. É o arquétipo do princípio 

originário gerador de todas as coisas.  

 
111 Sarpe, António, 2017, Programa A.S. pg 196 
112 Sarpe, António, Programa A.S., pag196  
113Sarpe, António, 2017, Programa A.S.pag 203 
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Segundo Sarpe, “na Biodanza, a terra é associada ao devaneio do repouso, ao prazer 

cenestésico, à riqueza escondida.” (114) Do ponto de vista psicológico, o elemento 

Terra está associado á origem da vida e da morte. A percepção da realidade, o sentido 

prático objectivo e concreto, a estabilidade, o que se relaciona com o Ser natural (a 

natureza). “A força da Terra, manifestando-se e convidando à sua progressiva 

entrega. (115)É a força da existência que convida à entrega, libertando-se do controlo, 

e à fusão com os ritmos da vida, de onde a vida se gera e onde tudo é fecundado, a 

evocação do sagrado da existência (materialidade) como manifestação divina, na 

relação com a Unidade Cósmica.  

“Evocação da sacralidade da terra, que, com seu feminino se abre para receber as 

forças do céu. Auto-doação e oferenda” (116)  

No processo de Luto, o aluno, é confrontado com as questões existenciais da 

materialidade, de como, perante a perda, do ponto de vista prático, reorganização da 

vida, num sentido existencial, com a ausência do que se perdeu. Com as vivências 

internas, dos sentimentos e emoções que frequentemente são experienciados (quer 

sejam conscientes ou inconscientes), o aluno, cria uma separação de si, pois o 

sentido da vida fica desvirtuado na materialidade, vivendo fora da realidade.  

“Na ordem da materialidade da terra, eu realizo, eu existo. Quem tem boa terra, 

percebe as coisas entrando na realidade, é prático, objectivo e concreto, experimenta, 

protege o que lhe pertence, é estável, ordeiro e eficiente e está em contacto com a 

natureza.” (117) 

Estas danças promovem assim, uma reconexão ao nível do sentido existência e a 

sua importância material, manifestação da continuidade do seu próprio projecto de 

vida.  

. Fogo (intimidade) 

 
114  Sarpe, António, 2017, Programa A.S. pag 200 
115  Sarpe, António, 2017, Programa A:S. pag.201 
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Noutra perspectiva, como característica inerente ao fogo, elemento que emana luz e 

calor, reconhece-se na capacidade de trazer amor ao quotidiano, manter a brasa de 

uma chama doce e quente do universo interior, responsabilidade de manter acesa e 

viva a lareira interior.  

A capacidade de cada um de se responsabilizar pela manutenção, da sua própria 

lareira, torna-se essencial neste processo, favorecendo estados de reconhecimento 

e de poder pessoal para se cuidar e responsabilizar pela própria vida, eliminando 

estados de dependência emocional e no reforço da autoestima (fogo concentrado no 

valor e na força) que confere outras capacidades, na intensidade e paixão para 

abraçar a vida. “Só quando fiquei sozinho é que fui senhor da lareira.” (118) 

É também o Amor do lar, que proporciona maior abertura para a convivência saudável 

entre os pares, resgatando o indivíduo da tendência para o isolamento que caracteriza 

este período, como refere Barchelard, o fogo íntimo “de calor balsâmico de remédios 

quentes e perfumados!” (119) 

O Fogo é um elemento alquímico, ser tocado pelo fogo, é ser consumido e 

transformado sobre as limitações que existe em si mesmo.” Fascinante, tem 

magnetismo e carisma, chama-nos para perto de si (aconchegados junto à lareira ou 

à fogueira, por exemplo)” (120) 

. Vishnu 

Um dos deuses da trilogia hindu, tem como sentido simbólico a conservação, a 

manutenção do que já existe de valor para si mesmo, que se deseja que se não se 

altere, como a alegria dos amigos, rituais de família, fazer actividades preferidas de 

realização pessoal, favorecendo emoções que acalentam e afagam sentimentos de 

bem estar e de valorização para a vida. 

Ainda que o movimento da vida seja a permanente mudança, a impermanência torna-

se de grande importância. Dar especial atenção ao que é precioso e essencial, o que 

importa manter, proteger e cuidar, no sentido da promoção da própria segurança e 

 
118  Barchelard, Gaston, Psicanálise do Fogo, pag15 
119  Barchelard, Gaston, Psicanálise do Fogo, pag14 
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estabilidade. Partindo do centro, do que se sente, poder afastar as mudanças 

indesejadas, o que pode não ser enriquecedor, reforçando a confiança e harmonia 

interna para definir e proteger o que é realmente importante para si.  

Na vivência do luto, o aluno é confrontado com sentimentos e circunstâncias 

(alterações da rotina, a ausência física da figura afectiva, mudanças económicas e 

comportamento sociais) que apelam para uma nova condição perante a vida. Todo o 

impacto da perda, manifesta-se por um contacto com diferentes estados emocionais 

que são naturais e parte da realidade deste processo, que muitas vezes levam a 

sentimentos de incapacidade de adaptação a esta nova condição, pois existe uma 

necessidade de reajustamento a uma nova realidade.  

Ao dançar VISHNU, é proporcionada a possibilidade de reorganização progressiva, 

de reconhecimento das prioridades que são essenciais manter, que proporcionam 

estabilidade e segurança no momento actual, rejeitando antigos padrões que já não 

fazem sentido (na dificuldade de sair da zona de conforto e ganhar novas condições) 

reforçando e fortalecendo o aluno para a capacidade de se responsabilizar pela sua 

própria vida e na coragem para abraçar os desafios da mudança.  

“Manter o nosso centro, eixo, apesar das variações constantes em torno de nós. 

Rejeitar as mudanças que não nos convêm e cuidar do fogo amoroso da intimidade” 

(121) 

“ACEITAÇÃO DA PERDA - RECONSTRUIR, SEGUIR EM FRENTE”  

. Garça- Renovação existencial 

Manifestada na expressão existencial como capacidade 

de voo (leveza), ir para o mundo e ir além dos limites 

habituais, transformação do sofrimento e realização dos 

seus potenciais com autonomia em liberdade, visão de 

altura, livre de dependências emocionais, a relação com 

a fantasia e a imaginação (criatividade), símbolo de liberdade, de ligação ao céu, da 
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ascensão que acontece a partir do lodo, da ligação ao infinito, ao místico e à 

capacidade criativa de expressão poética.  

“Símbolo da Biodanza, representa o seu principal objectivo: a conquista da própria 

identidade, a sua expressão e integração, e o encaixe na ordem cósmica. Simboliza 

igualmente a liberdade e a autonomia do voo, isto é, a capacidade de seguir o seu 

próprio caminho” (122) 

A Garça, na progressão existencial, é o último dos animais que se dança na Biodanza, 

num caminho que se inicia na capacidade de contactar com o seu instintos, de energia 

vital, de sobrevivência passando pelo instintos de prazer de viver e a diluição e 

entrega à vida no sentido gregário, ampliando recursos para o contacto com o desejo 

de se criar a si mesmo e com o outro para culminar a viagem de poder ser em 

liberdade, criador da sua vida, de forma autónoma, independente e criativa.  

Tal como no processo de luto, existe todo um processo que se vive, em diferentes 

momentos, seja de forma contínua ou alternada, que termina no momento do 

processo de aceitação da perda e no reinvestimento na sua própria vida, dando-lhe 

um novo sentido e adquirindo uma nova motivação para viver. Nas palavras de Sarpe 

“depois de caçarmos e de nos alimentarmos (Tigre), de repousarmos e de nos 

relacionarmos e vincularmos com os outros (Hipopótamo) e de partimos à conquista 

do prazer e da sedução (Serpente), poderemos assentar os pés e dar impulso para 

sermos livres e voarmos”. (123) 

. Ar 

Elemento que está associado à capacidade e expansão respiratória, a leveza, fluidez, 

ascensão, à graça do movimento. A manifestação criativa do imaginário poético, a 

expressão criativa da existência, a lógica do pensamento.  

A sua manifestação existencial encontra-se patente na arte criativa de viver no 

quotidiano, com interesses e expressões na forma elevada de superação dos seus 

próprios limites.  

 
122 Sarpe, António, 2017, Programa A.S. pag181 
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“Corresponde ao conceito taoísta Yang, princípio masculino, envolve as estrelas, é 

morada dos deuses e sinónimo de sopro de vida (centro de respiração e alimentação 

de vida)”. (124) O elemento Ar simbolicamente representa a ascensão espiritual, a 

expansão, a alegria da liberdade, a sublimação para superação dos limites, o instinto 

de ir além, a leveza da existência. 

Rolando Toro, referia-se assim a este elemento: “o ar permite-nos ascender 

livremente sobre o mundo das dificuldades, elevando-se sobre a terra, pode sair do 

estrabismo e avançar por espaços sem limites, sentir a expansão do corpo e a viagem 

da identidade até lugares desconhecidos”(125) Dançar o elemento Ar, pode, na 

sequência e finalizando o ciclo dos elementos, agregar e impulsionar o indivíduo, 

numa nova religação à vida, no êxtase, na pureza e leveza da sua existência, no corpo 

que habita, uma nova perspectiva, numa versão diferente para o mundo de si mesmo.  

Ao reconectar-se com a sua capacidade de sonhar e desejar (qualidades do Ar) sem 

condicionamentos, a necessidade espiritual, de viver o infinito dentro de si. O Ar é a 

ligação ao sonho e ao desejo; o humano, na terra, cria a sua realidade material.  

Este momento, por analogia, corresponde à fase final do processo de luto, em que o 

indivíduo faz a aceitação da perda, dá significado ao que foi vivido e resignifica a sua 

própria vida, com as mudanças subjacentes a este acontecimento.  

Segundo Espinosa,” a liberdade acontece quando você conhece e assume todo o seu 

potencial, sem necessitar de ordens ou indicações de ninguém.” (126)   

Esta referência aos arquétipos dos elementos diz apenas respeito às potencialidades 

dos atributos por si só, nas qualidades que cada elemento apresenta e na forma que 

pode enriquecer e facilitar o percurso existencial, na viagem através destas danças. 

Porém, existe uma maior possibilidade, no aprofundamento da vivência, que diz 

respeito à combinação dos elementos entre eles, potenciando de forma ainda mais 

profunda a capacidade de Ser e Viver.  

 
124 Sarpe, António, 2017, Programa A.S. pag205 
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. Shiva 

Na Trilogia Hindu, associado ao elemento fogo, Shiva é o Deus das transformações, 

que desperta o que foi criado, que existe como potencialidade e está adormecido. 

Desenvolve a capacidade de equilíbrio e harmonia (inteligência motora, coordenação 

espacial e capacidade perceptiva), dentro do desequilíbrio e oscilações do constante 

movimento que é a vida, da ilusão e do condicionamento (ficar preso), da 

impermanência. É o reajuste constante entre caos e ordem, dos desafios de estar 

vivo, redireccionando o foco, desenvolvendo a capacidade de se reconhecer 

canalizando a energia vital para si mesmo, numa potência criadora, um convite à 

criatividade existencial.  

A dança de Shiva é uma dança pulsante de actividade cósmica, do fluxo de 

transformação, entre o universo e a vida de cada um, de expansão, equilíbrio, 

destruição e renovação, na aceitação do eterno ciclo e do tempo cíclico, na 

reconciliação com a mudança.  

Esta dança, favorece e promove a vivência do luto, após ter vivenciado as fases 

anteriores, na dificuldade resultante dos seus estados internos de negação e 

dificuldade de permissão para sentir o que sente e expressão dos seus sentimentos, 

causando estropia das suas estruturas na adaptação a uma nova realidade. O aluno 

desenvolve a capacidade de adaptação e reequilibro permanente perante os 

acontecimentos da vida, a visão perante o caos que promove uma nova ordem, a 

eliminação de padrões de resistência (estruturas rígidas de pensamento) e oposição 

perante a vida, promovendo aceitação do fluxo da própria vida.  

Nesta base, é promotor da aceitação da perda, dos seus ciclos naturais, nos seus 

próprios tempos, numa ordem cósmica, na relação com a Unidade. Promove uma 

resignificação perante a vida e o viver, numa perspectiva criativa, onde a realidade 

interna e externa é mutável, pode ser livre, onde se é gerado e gerador de vida, num 

desequilíbrio que é promotor de nova ordem.  
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“Expansão, equilíbrio, destruição, eterna renovação, libertação e celebração do 

estado de liberdade. É esse o simbolismo de Shiva, o caos que gera harmonia. A 

Identidade transforma-se continuamente nela mesma.” (127) 

. Brahma 

Deus da criação da trilogia hindu. Tem sentido simbólico na capacidade de sonhar e 

a generosidade para criar e partilhar a criação. A Dança acontece no lugar da 

existência humana que é árida, desencantada e onde o sonho não tem mais lugar. 

Convida ao contacto com a humanidade, à conexão com a sacralidade de cada um, 

numa epifania amorosa, e à capacidade criadora.  

Tem o condão de empoderar na religação com o cosmos, de desenvolver a 

capacidade de sonho e acreditar na capacidade de criação, de olhar os dons que em 

cada um habita e a sua materialização, numa doação generosa de si para o mundo. 

Brahma evoca a criação da obra primordial, a partir do sonho e a materialização das 

potencialidades que estavam latentes, na origem da vida e do mundo. “Convida-nos 

também a exercer de forma generosa os nossos dons e recordar que sempre haverá 

uma força superior à nossa e que devemos reverenciar” (128) 

Nesta fase de renovação existencial no processo de luto, a dança de Brahma tem um 

papel fundamental, uma vez que o aluno está mais harmonizado com os seus 

conflitos internos, trazendo um novo significado e sentido de pertença à sua 

existência. Nesta nova condição, onde há uma resignificação de si, favorece o 

momento de recriação da existência na reconciliação com a vida, ficando mais 

disponível para reconhecer-se no seu próprio valor, onde são potenciadas as suas 

capacidades internas (dons) na sacralidade de si, e incentivado para materializar no 

mundo, na reciprocidade e no enriquecimento de pertença da vida.  

“Brahma, inspira-nos a capacidade de sonhar e realizar, criando generosamente um 

mundo novo a ser partilhado com todos.” (129) 
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128 Sarpe, António, Programa A.S., pag 256  
129 Sarpe, António, Programa A.S., pag 251 



Monografia titulação Maria do Rosário de Carvalho Novembro de 2019 
 
 

Pág. 97 
 

. Fogo da Fénix 

Tem como símbolo a ave Fénix, que se caracteriza pela sua força, o que lhe permite 

carregar cargas muito pesadas. É um pássaro da mitologia grega que, antes de 

morrer, entrava em auto-combustão e, passado algum tempo, ressurgia das próprias 

cinzas, transformando-se numa ave de fogo.  

No final de cada ciclo de vida, a fénix imolava-se numa pira funerária. A sua longa 

vida e o seu dramático renascimento das próprias cinzas transformaram-na em 

símbolo da imortalidade e do renascimento espiritual.  

É um catalisador do início e do fim das demonstrações metafísicas. É a concentração 

da força e do nosso valor, a transformação alquimia, a chama de renovação, pois “ser 

tocado pelo fogo significa ser consumido, transformado e, por fim, elevado sobre as 

limitações” (130) Há um paralelo entre a Fénix e o Sol, que morre todos os dias no 

horizonte para renascer no dia seguinte, tornando-se o eterno símbolo da morte e do 

renascimento da natureza. 

Esta dança, no que respeita ao luto, é enriquecedora, pois o movimento de 

transformação é vivido progressivamente e num caminho que se expande, de 

avanços integrados. Por um lado, favorece, ao longo de todo o processo, pois a cada 

momento, a cada sessão, o aluno vai tomando contacto e libertando-se camada por 

camada, de condições antigas que já não fazem sentido.  

Esta proposta é dançada no elemento FOGO, que favorece momentos de grande 

expansão, de morte e renascimento, de velhos padrões e 

estados emocionais, reconstruindo-se numa nova condição. 

Esta dança também pode estar associada ao momento do 

processo de transformação, da aceitação da perda e 

resignificação pessoal, do final do luto, na medida em que é 

possível dançar a sua própria morte, no sentido de deixar morrer 

antigas formas de estar e comportamentos que já se tornam sem 

sentido, para que possa assumir uma nova condição existencial 

e vivencial. Puro renascimento para Ser e Estar na e com a Vida.  

 
130Sarpe, António, Programa A.S. pag 190 
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É ser consumido pelas chamas do fogo, para consumar o fogo na sua Identidade.  

. Serpente primordial 

Símbolo mais importante da alma humana, associada à sacralidade da vida, que 

quando desperta libera a energia vital que percorre todos os chackras até á 

iluminação. Associada ao elemento terra, de força vital, arquétipo motor associado à 

harmonia, tem uma natureza sexual, está associada ao desejo profundo e à 

capacidade de desejo e ir em busca da realização, como uma expressão manifestada 

de penetração, de reprodução, de fecundação, orientada para o prazer, evoca a 

potência erótica, a entrega orgástica. Está também associada ao princípio da vida e 

à líbido, devoradora, hipnótica, magnética, que busca e devora. É o instinto que nos 

dá a motivação vital, renovação e novas motivações. “A serpente simboliza a energia 

magnética, a força da atracção e sedução, pensamento profundo e intuição, paixão e 

erotismo.” (131)  

Na abordagem do luto, verificamos que em diferentes momentos e fases do próprio 

processo, podem acontecer estados de profunda tristeza e desânimo. A dança da 

serpente pode ser um grande contributo para ultrapassar estes estados, actuando 

nos potenciais genéticos de conexão com a pulsão de vida original, a força sexual, 

aquela que é geradora e criadora de vida.  

Desse modo, o indivíduo, tem a possibilidade de se resgatar na sua capacidade de 

desejo, e consequentemente desejar a sua realização, pelo outro ou pela própria vida. 

O desejo de querer o outro e ser desejado pelo outro retroalimenta a força de viver.  

Gaston Bachelard definiu-a como um dos arquétipos mais importantes da psique 

humana, pois encarna o mistério e a obscuridade e insondável da psique interior, a 

grande serpente original.  

As danças da serpente convidam-nos a um retorno ao primordial, já não através da 

água, da dissolução, mas através da descida ao mundo do inconsciente pelo contacto 

e fusão com as forças telúricas, com o escuro, com a sombra, e também com os ciclos 

da vida (morte e renascimento). A serpente desce e retorna, trazendo sabedoria e 

 
131 Sarpe, António, 2017, Programa A.S., pag177  
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renovação. Periodicamente ela precisa de despir a sua pele, vivenciando um 

processo de morte simbólica. Da mesma forma, um processo de luto apela à 

capacidade do indivíduo de fazer um processo idêntico, um caminho da sombra até 

à luz, mudando a sua “velha pele” e abrindo espaço para que o novo surja, num outro 

momento da sua existência.  
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. Isis e osíris 

“O mito de Ísis e Osíris representa a essência da religião e espiritualidade egípcia. Na 

Biodanza, ele simboliza a morte e a ressurreição” (132) Esta dança simboliza a Morte 

e o Renascimento, com uma estrutura sequencial progressiva, feita por etapas 

simbólicas que traduzem os diferentes momentos. A morte, como libertação, os 

movimentos feitos por duas pessoas de forma a que o indivíduo se sinta apoiado e 

contido na sua própria “morte”, o desmanchar da velha forma de estar e de viver, 

padrões emocionais que já não têm sentido.  

Em seguida, o modelar do corpo, para criar uma nova forma para viver, como filho da 

terra que é moldado para se adaptar às novas circunstâncias de vida. O sopro da 

vida, simbolicamente representa o alento para a vida, um novo respirar, a nova 

condição para viver. Reforçado por uma amorosa contenção afectiva para o 

recomeço, existe o renascimento. Vive-se então a celebração da nova vida, a 

renovação existencial.  

Tal como foi referido, quer nas etapas ou fases de luto, a conclusão do processo é a 

aceitação da perda e a integração de uma nova condição para viver, com as devidas 

aprendizagens das vivências associadas à perda. Assim, esta dança, representa a 

finalização do próprio processo, dando início a uma nova fase da história pessoal.  

“Tudo depende de algo que acontece em um instante e abre a porta para o eterno. 

No momento de eternidade se produz uma marca, algo se transmuta, e apesar de 

sermos os mesmos, já não somos mais como antes. A experiência nos dá acesso a 

algo desconhecido de nós mesmos, move as estruturas de nosso ser que se 

reorganiza segundo uma nova ordem de percepção.” (133)  

. Dança da Semente  

Esta é uma dança de crescimento, de celebrar e aproveitar a oportunidade de cada 

dia de crescer e de se desenvolver, nas potencialidades que ainda não foram 

expressas no mundo. Como refere Myrthes Gonzalez, no seu livro “o tempo é circular. 

 
132 Sarpe, António, 2017, Programa A:S, pag246 
133 Gonzalez, Myrthes, 2017, Momentos estruturantes, pag 23  



Monografia titulação Maria do Rosário de Carvalho Novembro de 2019 
 
 

Pág. 101 
 

Os dias que se alternam, as estações que passam e retornam, as pessoas, os animais 

e as plantas que nascem, crescem e morrem.” (134) 

Trata-se de uma dança que tem um forte sentido símbólico, a perspectiva metafórica 

da semente de uma planta. Como já foi referido (nos elementos), a semente humana 

como filha da terra, de onde nasce, brota para a vida, cresce, dando frutos e 

envelhece, no ciclo natural da vida.  

“A semente contém o processo da vida e se transmite através de milhões de anos. 

Em cada etapa surgem novos brotos, novas capacidades. Em cada idade recebemos 

a graça de novas visões. Todos os momentos de nossa existência têm um valor 

intrínseco que é necessário aprender a descobrir.” (135)  

No processo de luto, esta dança, pode ter um enorme contributo, pois na 

progressividade e na sequência que é proposta, a dança convida à expressão da 

existência, a uma nova oportunidade para Ser e recomeçar. Uma vez, que o indivíduo 

está em contacto emocional, de forma fragilizada, no que diz respeito à sua 

capacidade para Ser no mundo, agora com a sua ausência (perda), esta dança é 

impulsionadora de uma nova possibilidade, enriquecida e fortalecida pelas 

aprendizagens que foram feitas sobre as vivências anteriores, fazendo novas 

escolhas, caminhando com liberdade para a plenitude de Ser.  

 
134 2ªedição, 2018, Momentos Estruturantes, 
135 Toro, Rolando, 2012, Catálogo Oficial da lista de exercícios, músicas e consignas, Pag 124 
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“Deste modo, a vida humana pode assemelhar-se a uma árvore que brota de uma 

semente, se torna forte e fecunda, nutrida pela seiva imemorável do amor. Floresce 

e frutifica de forma tão generosa, que seus ramos se rompem pelo peso de seus 

frutos, até sua morte.” (136) 

 
136 Toro, Rolando, 2012, Catálogo Oficial da lista de exercícios, músicas e consignas, Pag 124 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta monografia surgiu de uma necessidade de aprofundar e fundamentar de forma 

teórica, as influências culturais, sociais e psicológicas na vivência humana de 

processos de luto, como também no estudo e aprofundamento dos conhecimentos 

teóricos de Biodanza que permitiram ampliar a perspectiva sobre o enquadramento 

físico, mental e emocional do ser humano, a par com o conhecimento empírico 

proporcionado pela prática regular de Biodanza. 

Ao longo do desenvolvimento teórico, oportunamente foram surgindo novas e outras 

questões, as quais se iam relacionando, criando uma dinâmica de inter-relação, não 

só do ponto de vista da capacidade humana, do ponto de vista físico e repercussões 

emocionais, alicerçado nos conteúdos científicos da neurogénese, como também na 

compreensão da vivência psicológica e dos estados emocionais do próprio luto.  

Conclui-se que todo o ser humano tem em si mesmo recursos internos que lhe 

permitem viver e ultrapassar todos os momentos, mesmo os traumáticos. Recursos 

estes alicerçados numa riqueza humana de potenciais genéticos cujo 

desenvolvimento é fortemente condicionado pelo enquadramento da sua ontogenia, 

toda a matriz de eco-factores, e pela forma como as experiências vividas são 

percepcionadas como integradoras ou não. É assim relevante, a possibilidade de, em 

qualquer altura da vida, estes recursos serem resgatados. 

É possível reconhecer o relevante contributo da prática regular de Biodanza, uma vez 

que esta proporciona a oportunidade de reconstrução e resignificação existencial 

perante os acontecimentos relacionados com perdas, sejam físicas ou emocionais, 

numa relação afectiva da Existência Humana e a sua sublimação, numa relação com 

a unidade Cósmica. 

Por fim, todo este trabalho despertou novos interesses e objectos de estudo, no 

encontro com o gosto de aprender e com o desejo de continuar a estudar e aprofundar 

outras inter-relações possíveis entre a Biodanza e este tema, nomeadamente, ao 

nível da Identidade e autoestima, a relação do Movimento Humano e da Música e os 

estados emocionais do luto, ampliando o olhar sobre o entendimento do ser Humano 

e a sua relação com os acontecimentos da Existência. 
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