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Perguntas-me de que modo me tornei louco.  

Aconteceu assim: um dia, muito antes que muitos fossem gerados, acordei 

de um sono profundo e apercebi-me de que me tinham sido roubadas todas 

as máscaras – as sete máscaras que em sete vidas eu tinha forjado e 

colocado - e sem máscara corri pelas ruas cheias de gente, gritando: “ 

Ladrões, ladrões, malditos ladrões!”.  

Riam-se de mim homens e mulheres, e alguns precipitaram-se para as suas 

casas com medo de mim. E, quando cheguei à praça do mercado, um jovem 

gritou, do telhado de uma casa: “É um louco!” Virei os olhos para cima para 

o ver; pela primeira vez, o sol me beijou o rosto, o meu rosto nu. 

O sol beijava pela primeira vez o meu rosto descoberto e a minha alma 

incendiava-se de amor pelo sol, e já não chorava as minhas máscaras. E, 

como se estivesse em transe, gritei: “Abençoados, abençoados sejam os 

ladrões que roubaram as minhas máscaras!” Foi assim que me tornei louco.  

E na loucura encontrei a liberdade e a salvação: fui libertado da solidão e 

salvo pela compreensão, porque aqueles que nos compreendem dominam 

sempre alguma coisa em nós. 

KAHIL GIBRAIN, O louco. 

 

 

Dedico esta monografia ao meu irmão Humberto  

e a todas as Mulheres da minha vida. 

 

Ambos libertaram-me da morte. 

  



A Função do Orgasmo no Prazer de Ser Corpo 
Manuel Pelágio 

6 
 

 

  



A Função do Orgasmo no Prazer de Ser Corpo 
Manuel Pelágio 

7 
 

 

 

 

 



A Função do Orgasmo no Prazer de Ser Corpo 
Manuel Pelágio 

8 
 

 

  



A Função do Orgasmo no Prazer de Ser Corpo 
Manuel Pelágio 

9 
 

 

ÍNDICE 

 

Sinopse            11 

 

Considerações Iniciais           13 

 

Capítulo 1. A Oportunidade de Ser Corpo 

1.1 Wilhelm Reich          15 

1.2 A Libertação do Corpo Consciente        18 

1.3 A Teoria do Orgasmo de Reich       22 

1.4 A Técnica de Análise de Carácter de Reich     27 

1.5 A Energia Biopsíquica         33 

1.6 A Fórmula da Vida: Prazer / Angústia      38 

1.7 A Função Bioelétrica do Prazer - Da Psicanálise à Biogénese    41 

1.8. O Despertar do Corpo Sensível e Consciente     42 

1.9. O Acesso à Realidade através do Inconsciente     47 

 

Capítulo 2. A Importância de Ser Corpo 

2.1 O Prazer de Ser Corpo        51 

2.2 A Importância do Corpo para o Amor e para o Prazer    55 

2.3 Rolando Toro e Wilhelm Reich       59 

2.4 A Aprendizagem do Ciclo de Vida em Biodanza     64 

2.5 A Reaprendizagem dos Movimentos naturais do Corpo    68 



A Função do Orgasmo no Prazer de Ser Corpo 
Manuel Pelágio 

10 
 

2.6 A Importância da Respiração na Potência Orgástica    69 

2.7 A Desblindagem do Corpo em Biodanza      73 

2.8 Wilhelm Reich e o Modelo Teórico da Biodanza de Rolando Toro  79 

 

Considerações Finais          93 

 

Referências Bibliográficas          95 

  



A Função do Orgasmo no Prazer de Ser Corpo 
Manuel Pelágio 

11 
 

 

SINOPSE 

Para recuperar o dialogo com a alma humana na sua dimensão onto-cosmológica, a 

humanidade precisa de corpo e de prazer. A vida requer espaço e flexibilidade para 

acondicionar a respiração erótica do cosmos.  Esta monografia trata de demonstrar a 

importância de desencouraçar o corpo, Reich, e de recuperar a flexibilidade e 

sensabilidade  através da Biodanza, Sistema Rolando Toro. A função do Orgasmo no 

corpo vai muito para além da Sexualidade, sendo considerado um elemento fundamental 

de Cosmicidade e Universalidade. No Orgasmo, a Vida não acontece, ela é. Nesse 

momento sagrado da existência humana, não existe nem princípio nem fim de Vida. Nem 

passado, nem futuro, só presente e eternidade. 

 

 

ABSTRACT 

To recover the dialogue with the human soul in its onto-cosmological dimension, humanity 

needs body and pleasure. Life requires space and flexibility to acondition the erotic 

respiration of the cosmos. This monograph tries to demonstrate the importance of 

“decharacterize” the body, Reich, and to regain flexibility and sensitivity through the 

Biodanza System, Rolando Toro. The function of the Orgasm in the body goes far beyond 

Sexuality, being considered a fundamental element of Cosmicity and Universality. In 

Orgasm, Life does not happen, it is. In this sacred moment of human existence, there is 

neither beginning nor end of Life. Neither past nor future, only present and eternity. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Fazer esta monografia deu-me muito prazer e surpreendeu-me por isso. 

 E é bastante curioso como a temática da sexualidade e do prazer finalmente sairam do 

meu baú pessoal para as páginas brancas de uma monografia. Mas também para o 

mundo. 

O tema da sexualidade sempre foi tabu na casa dos meus pais. E talvez por isso, bem  

cedo me bateu à porta. O corpo despertou-se cedo. O animal estava à solta, não era 

domesticável e a lembrar-me sempre que a minha sexualidade era também a minha 

humanidade. 

Esta monografia não é a minha biografia, mas está cheia de mim e de muito do que nunca 

disse, do que nunca falei nem mostrei e principalmente do que sempre fui e do que 

raramente vi, mas vivi em mim.  

Foi bom abraçar o desconhecido e reconhecer o conhecido.  

Foi bom falar o não falado. 

Foi bom ser o não ser. 

Foi bom assumir o prazer de viver. 

Foi bom assumir a minha sexualidade em plenitude. 

Foi bom assumir o amor como o destino maior de mim. 

A história do tema desta Monografia começou em vésperas de Natal, 2016, quando no 

Chiado procurava livros usados para oferecer nas bancas dos alfarrabistas. Entre muitos 

livros que me “pediam” para levá-los, o livro, a Função do Orgasmo de Wilhelm Reich 

saltou-me literalmente para as minhas mãos. Só mais tarde em Junho de 2017, em periodo 

de férias, o começei a ler. 

Foi fácil ficar apaixonado por Reich, pois o tema da sexualidade é também o grande tema 

da liberdade, da humanidade e do amor. A história da sua vida, tornou-se durante a leitura 

o espelho dos meus descaminhos. A sua grande coragem, mostrou-me a falta da minha 

em momentos decisivos da minha vida. 

Quando li Wilhelm Reich, “li” Rolando Toro. E percebi-o melhor. O sistema de Biodanza 

Rolando Toro é profundamente Reichiniano em toda a sua transversalidade como bem 

demonstro na monografia. 

Ambos acreditavam que o melhor dos homens e das mulheres se faria presente no mundo, 

se o amor, o verdadeiro amor, tivesse um espaço no centro da humanidade e se a 

biografia de cada ser humano, espelhasse a sua própria biologia. 
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Reich foi o grande revolucionário da sexualidade no século XIX. Antes mesmo da 

revolução hippie. Reich era um activista político, social, um revolucionário, um ser 

incómodo à sociedade moderna, que fruto das suas ideias viveu os seus últimos dias numa 

prisão, onde veio a falecer.  

Foi impossível não admirar o homem, o cientista, o político, o revolucionário. Mas 

principalmente o Humanista.  

O ser humano é um ser “ multiverso”, de muitos universos, incompreensível à cultura da 

modernidade social. E por isso Humberto Maturana considera que todas as dores do ser 

humano são dores biológicas provocadas pela cultura. “Toda a dor tem uma origem 

cultural”.  

Apesar de toda a perseguição individual de que foi vítima, Reich não sucumbiu à pressão 

social de escravizar a ética natural à estética social. 

Rolando apoiado pela ideias de Reich, de “descaracterizar” a dor, trouxe-nos a 

possibilidade, através do movimento, de devolver ao corpo a “autonomia reflexiva de ação” 

como bem dito por Humberto Maturana.  

Tanto em Reich como em Rolando o movimento é o grande curador da integração da 

identidade. Devolver os movimentos físicos naturais ao ser humano é devolver à Vida os 

movimentos biológicos naturais. A integração biológica do Ser.  

Esta monografia sublinha a ideia das pessoas  como “seres que nascem amorosos” como 

bem referido por Humberto Maturana.  

Mas também : 

• A função do Orgasmo como forma de reencontro com o Amor universal. 

• O Amor como destino da Humanidade. 

• O Amor como o Orgasmo do Prazer Corporal. 

• O Amor como espaço Biológico de coerência interna, na sua unidade indivisível, 

universal e  cósmica. 

No final, tanto para Reich como para Rolando, as Identidade Biológica e Onto-Cosmológica 

do Ser Humano, são a verdadeira expressão do Amor Universal. 
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1. – A OPORTUNIDADE DE SER CORPO 

1.1 Wilhelm Reich  

Wilhelm Reich, o grande revolucionário sexual do século XX, acreditava que através do 

orgasmo era possível desenlaçar todos os complexos da psique e libertar os homens dos 

seus condicionamentos morais impostos pela vida em sociedade.  

Segundo ele, seres humanos com um orgasmo bem resolvido viveriam mais em paz e amor. 

Consigo e com os outros. 

Acreditava ainda que todas as neuroses eram o resultado do ser humano não se render ao 

seu corpo e da impossibilidade do homem e da mulher vivenciarem sem limites o orgasmo. 

Reich nasceu no dia 24 de Março de 1897, na Áustria, Hungria, sendo sabido que desde 

cedo a sexualidade foi um tema transversal a toda a sua infância, tendo mesmo chegado a 

desenvolver um conjunto de fantasias sexuais com a sua mãe, como bem identificado num 

seu diário aos 22 anos. 

Em 1919 Reich conheceu Freud na Universidade de Medicina de Viena. 

Freud acreditava que viver com condicionalismos os instintos sexuais, criava neuróticos, 

sendo que para ele todas as neuroses eram o resultado de uma sexualidade mal resolvida. 

Reich foi discípulo de Freud durante mais de 40 anos e muitos dos casos mais complicados 

de Freud eram encaminhados para si. Só mais tarde, nos últimos 20 anos da sua vida, Reich 

dedicou-se a desenvolver a sua técnica de desbloqueio de complexos neuróticos a que 

chamou vegetoterapia. Uma terapia criada para ajudar os seus pacientes a superar 

bloqueios físicos e respiratórios. 

Contemporâneo de Carl Jung, também discípulo de Freud, Reich dedicou-se mais tarde ao 

tema do Corporalidade como meio de libertação e de superação das neuroses, enquanto 

Jung se dedicou mais aos temas da simbologia dos sonhos e do oculto. Ambos 

desenvolveram psicanálise junto dos seus pacientes, acreditando inicialmente, tal como 

Freud, que a raiz das neuroses derivava de uma sexualidade reprimida e que o grande drive 

da vida era a libido. Uma energia psíquica segundo Freud, que mais tarde Reich provou 

como sendo física, atribuindo-lhe o nome de Orgone. 
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Freud, tal como Reich, achava que nenhuma neurose era possível com uma vida sexual 

normal e ambos consideravam a sexualidade mal vivida, a origem de todas as neuroses. 

Mas enquanto Freud considerava que toda a repressão era psíquica, armazenada ao nível 

da psique, Reich considerava que as repressões sexuais criavam traumas físicos, 

nomeadamente ao nível muscular. Os traumas eram somatizados fisicamente, criando dores 

físicas, mas também bloqueios funcionais no organismo, na musculatura, tendo elevado 

impacto ao nível da homeostasia, no bloqueio de movimentos internos e externos do 

organismo. 

Enquanto Freud manteve-se na sua técnica de desbloqueio de neuroses através da fala, 

psicanálise, Reich optou por desenvolver a partir da sua experiência no terreno uma 

metodologia de liberação emocional e corporal, que incorporando também a fala colocaria 

na liberação de movimentos físicos, o seu maior foco de resolução dos traumas. Metodologia 

de que falaremos mais adiante. 

No seu mais célebre livro, que serve de suporte essencial a esta monografia, A Função do 

Orgasmo, Reich afirmou que o orgasmo muito para além da função reprodutiva existia como 

forma de liberação de emoções e de regulação homeostática do corpo. Um orgasmo não 

reprimido, fisicamente e psicologicamente levava à liberação de energia vital positiva. Á 

saúde global. 

Doenças psíquicas são o resultado de distúrbios 

na capacidade natural de amar 

Wilhelm Reich 

Como deveria ser difícil falar de sexualidade no início do século XX. Nem consigo imaginar 

a coragem física, emocional e intelectual que se impôs a Freud, mas principalmente a Reich 

que foi um intervencionista social, tendo criado diversas clínicas em Viena para apoio das 

classes mais desfavorecidas. Pobres não podiam ter neuroses, pois não tinham dinheiro 

para pagar aos analistas mais conceituados. Reich trabalhou na rua, educando sexualmente 

os mais jovens e oferecendo-lhes contracetivos numa altura em que os mais liberais só os 

recomendavam para os casais. 

Reich defendeu mulheres sem recursos para abandonar os seus casamentos e protestou 

contra a monogamia a favor da necessidade dos relacionamentos serem fundados no amor, 
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e não na lei, para que fossem prolongados no tempo e não limitadores da expressão sexual 

do casal. 

Reich faleceu de ataque cardíaco aos 60 anos, em Novembro de 1957, na Penitenciária  

Federal de Lewisburg, Pensilvânia. Na prisão ficou conhecido como “o homem da caixa do 

sexo”. 

Defendendo a liberdade sexual em pleno século XX, mesmo antes da aventura hippie dos 

anos 60, Reich, com toda a sua coragem e rigor de cientista acabou por morrer preso numa 

cela americana após se ter recusado em 1954 a comparecer em tribunal para defender todas 

as suas verdades científicas, que não fosse através da experiência e da ciência. 

Na sua enorme vontade e obsessividade de compreender as “raízes das neuroses sexuais 

da humanidade” Reich desafiou todos os tabus da civilização ocidental. Foi o verdadeiro pai 

da “revolução sexual” em todo o mundo, mas também foi um “proscrito” toda a sua vida, por 

onde quer que tenha passado.  

O tema da repressão sexual como fonte de desequilíbrio individual e social era muito à frente 

do seu tempo. A compreensão “das bases biopatológicas do flagelo” que deriva da 

supressão da vida amorosa genital ainda hoje é um tema tabu social que impede o 

entendimento da função bioenergética da convulsão orgástica. 

Reich atravessou duas guerras mundiais, o fascismo italiano, o hitlerismo germânico e a 

onda de receio comunista nos EUA, e foi expulso de país para país, sendo incompreensível 

imaginar a sua morte numa cela americana. 

Hoje sabe-se que “a saúde psíquica depende da potência orgástica” e da capacidade das 

sociedades recolocarem a sexualidade como um instinto natural que não pode ser reprimido. 

A saúde sexual, orgástica, está diretamente relacionada com a saúde psíquica. 

Reich definiu potência orgástica como sendo o grau da capacidade de entrega e de vivência 

no que respeita ao clímax da excitação no ato sexual natural. 

Para Reich, político e cientista, os comportamentos anti-sociais eram a expressão indireta 

de uma sexualidade não autêntica, que levava à negação da própria vida social e à 

manifestação de conflitos sociais e de guerras e de tantas mortes por esse mundo fora. 
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Para ele, enquanto se mantiver a condenação biológica da satisfação sexual natural, 

orgástica, a verdadeira consciência e liberdade dos homens será uma ilusão. A vida em 

sociedade e os comportamentos existenciais permanecerão alterados pela falsidade de uma 

vida não natural, numa educação suportada na ilusão do que é real. 

A sociedade deve ter a responsabilidade de proteger o instinto natural do amor, 

possibilitando a todas as pessoas um caminho de desenvolvimento das suas energias vitais, 

universais. Segundo Reich a lei interior, e não a exterior, é a medida da liberdade genuína 

sendo que um comportamento natural pressupõe um processo natural. 

 

1.2 A Libertação do Corpo Consciente 

Depois de Platão, quatro século ac, ter condenado o prazer físico e ter separado o corpo da 

alma no caminho do amor, eis que surge muito mais tarde no século XVI dc, René Descartes, 

filósofo francês a separar a cabeça do corpo, com a sua célebre frase cogito ergo sum, 

penso, logo existo. Tinha de ser um francês nesta tradição que parece ser tão francesa de 

cortar, guilhotinar cabeças. Só que desta vez Descartes guardou a cabeça como elemento 

central da vida e relegou para segundo plano a corporalidade. 

A corporalidade passou a ser dispensável na existência humana. Se penso, existo, se não 

penso, não existo. Tudo o que vinha do pensamento era real, tudo o que emergia do corpo 

era irrelevante. A inteligência e a ancestralidade foram assassinadas em nome da 

intelectualidade. 

E com esta nova perspectiva de estar vivo, de ser senhor da vida, o cérebro humano criou 

novos seres habitantes da mente, que parecem ter aparentemente vida própria e muito poder 

sobre a individualidade de cada pessoa. Esses seres da mente aparentemente vivos criaram 

a dualidade humana, base de todos os problemas de identidade e tornaram divisível o que 

aparentemente é indivisível, a unidade da identidade sagrada. 

Como diria Edgar Morin, esses seres possuem-nos, arrastam-nos, submergem a nossa 

consciência, tornam-nos inconscientes, ao mesmo tempo que nos dão a ideia de ser híper 

conscientes. Esses seres arrogantes, e inconscientes da sua brutalidade, tornam-se 

inflexíveis, criando ideias, mitos e ideologias que arrasam qualquer possibilidade de diálogo 

interno com o próprio indivíduo e com outras pessoas numa realidade mais consciente. 
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Arrasam também a possibilidade de considerar os outros como legítimos outros como bem 

disse Humberto Maturana.  

Para viver a realidade da vida torna-se absolutamente necessário viver permanentemente 

na introspeção da vida, colocando em causa os seres mais arrogantes da mente, que se 

alimentam do medo de viver e não do amor à vida. Como disse Marcel Mauss é preciso 

recuperar o todo. 

O Todo tem propriedades e qualidades que não se encontram nas partes. Sem um contexto 

maior, as partes ficam inibidas de um conhecimento maior. Não é possível sem ver o todo 

conhecer as partes. Ex. em cada célula está o todo genético, em cada indivíduo está o 

coletivo. 

Pois o céu é o homem e o homem é o céu,  

e todos os homens formam um só céu 

e o céu é apenas um homem 

Paracelso, médico século XV 

E foi isso que fez Rolando Toro quando colocou novamente a corporalidade no centro do 

processo da Biodanza com dois conceitos fundamentais; a vivência e a inversão 

epistemológica. 

O todo é um mundo complexus que foi tecido junto e por isso não pode ser separado. A 

cabeça foi tecida com o corpo e por isso são parte de um todo maior inseparável. Não é 

possível compreender as partes do corpo sem o todo. Não é possível compreender o todo 

sem as partes. Daí a complexidade e o mistério da fusão entre a unidade e a multiplicidade. 

Ainda que contextualizado pelo princípio maior da vida, de ver a vida no centro de tudo, 

princípio Biocêntrico, em Biodanza o facilitador deve se esforçar para aprender a juntar, o 

que é aparentemente diferenciável. Como bem disse Edgar Morin deixar, de lado o 

pensamento que separa e que reduz, no lugar do pensamento que distingue e une. 

Em Biodanza o corpo vivenciado na presença do momento é a grande alavanca de uma 

consciência iluminada pela corporalidade, num movimento significativo de vida interior.  

Para Rolando Toro (1968) a vivência é uma experiência integradora vivida com grande 

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

as funções emocionais, cenestésicas e orgânicas". 
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A vivência é uma ação, mas também um estado e acima de tudo é um portal de acesso ao 

inominável, à origem da vida cósmica, vital, coletiva, pessoal e ao sagrado em nós, à 

iluminação da vida, ao numinoso. 

O mundo da humanidade tem a sua unidade na diversidade  

e tem a sua diversidade na unidade. 

Edgar Morin 

Em Biodanza a vivência coloca-nos em contacto com a nossa humanidade mais profunda. 

Para mim experiência e vivência não são o mesmo : Numa vivência, a experiência, tem 

sentido de vida, é tocada pela vida. Numa experiência, a vida não se faz presente. Na 

realidade, a vivência é uma forma de acesso à intemporalidade de nós mesmos. Interessante 

pensar que é quando perdemos a noção de tempo, que o tempo se torna unitário, uno e 

presente. O tempo se faz presente, através da presença do tempo e se torna intemporal 

porque junta passado, presente e futuro. Sem a vivência não é possível aceder à 

essencialidade de quem nós somos, da vida e da humanidade em nós. Sem vivência não há 

tempo para a vida se fazer presente e sem esse tempo a evolução da espécie humana não 

acontece. 

A crise geral da humanidade é a crise da humanidade que não 

se consegue tornar humanidade. 

Edgar Morin 

No contexto desta monografia diria eu que a crise geral da humanidade é a crise da 

Humanidade que não se regula pelos ritmos da essência da humanidade. Pessoas que não 

são reguladas por um estado de vivência permanente, são des humanas, estão despidas de 

humanidade, sem acesso à sua essência vital e universal. 

A utopia social da Humanidade só pode nascer do corpo, do lugar onde reside e vive a 

humanidade. Daí a importância de em Biodanza a corporalidade ser central a todo o 

processo de desenvolvimento da identidade. E da vivência ser o grande portal de acesso à 

vida.  

Evo Morales mencionava que era preciso recuperar a “ideia do bem viver, quando já temos 

a noção do bem estar”. O bem-estar atira-nos para fora de nós, o bem-viver atira-nos para 

o nosso interior. A compreensão humana tão importante para o desenvolvimento da paz e 
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do bem viver no mundo, exige saber as dinâmicas internas e externas de humanidade e de 

como opera a vida dentro dos seres humanos. 

Um corpo sem as couraças de Reich é mais transparente a toda a vida que atravessa a sua 

própria vida. Quanto mais sensível e transparente for o corpo, maior será a possibilidade de 

cada pessoa aceder a estados de vivência e de (e)vidência. 

Um corpo orgástico, com a possibilidade de ampliar a sua esfera de sensações para além 

da genitalidade, será sempre um corpo mais permissível às sensações e à vivência da 

totalidade da vida. Sem sensações corporais, não existe vivência, não existe viver. A vida 

existe, mas não é vivenciada. Hoje as pessoas são vividas pela sociedade, completamente 

utilizadas e escravizadas pela normalidade dos tempos modernos, mas infelizmente, não 

vivem. Não têm acesso à vida como seria de esperar. O ciclo de alienação, da falta de 

compromisso com a vida, é um ciclo interminável de inseguranças que levam à ansiedade e 

ao stress e à necessidade de controlar o incontrolável, nomeadamente os outros, as 

pessoas. 

Um alienado é por assim dizer, o ponto mais longe, mais extremo, da disjunção entre cabeça 

e corporalidade. Ou seja, um corpo sem consciência é um corpo sem cabeça. E sem cabeça 

como diz o povo quem paga é o corpo. Uma pessoa alienada do seu compromisso com a 

vida, nunca estará no lugar certo para encontrar o seu caminho para a identidade. Daí a 

importância da centralidade da corporalidade em todo o processo de Biodanza. 

Uma cabeça sem consciência corporal cria seres alienados, “aliens”. Seres ego centrados 

no mundo da lógica mental causal, sem capacidade de sair do ciclo infinito da racionalização 

de toda a vida, de onde não é possível distinguir o Eu do Não Eu.  

A vida passa a ser sujeito e não objeto, perdendo-se a capacidade de sair do centro mental. 

E quando isso acontece, esfuma-se toda a oportunidade de transcender os limites da ilusão 

de nós. O Ser aprisionado torna-se realidade. E é claro que sem nos transcendermos, sem 

transcendência, não existe relação. Nem connosco nem com os outros, nem com a natureza. 

A viagem não começa quando se percorrem distâncias, 

mas quando se atravessam as nossas fronteiras interiores. 

Mia Couto 

Em Biodanza a corporalidade liberta a vida, através do movimento, da dança.  
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A magia do corpo faz-se presente através da vivência e da sensibilidade readquirida nos 

movimentos expressivos de vida. A reaprendizagem dos movimentos em Biodanza torna-se 

assim na reaprendizagem da vida e de expansão da consciência a partir do corpo liberto. 

Uma consciência reflexiva, só possível através de uma consciência expandida que integra 

cabeça e corpo em todas as suas dimensões. Uma realidade que integra a totalidade da 

vida. 

Através das vivências, o corpo retorna à sua sensibilidade natural, ficando musculado para 

o amor enquanto símbolo de vida. O corpo torna-se num falo gigante, símbolo da totalidade, 

ao serviço do amor e da vida, desvalorizando a natureza do pénis na sua função mais 

reprodutiva, ejaculatória ou mesmo de estabilidade vital, orgânica ou biológica. 

A potência orgástica advém da libertação do corpo para entrar em sintonia com o pulsar da 

vida. E na sequência desse estado de experienciar a vida, o orgasmo revela-se corporizado, 

total, eterno, em sintonia com a vida interior e não mais central, pontual, genitalizado. 

 

1.3 A Teoria do Orgasmo de Reich 

Deve-se a Freud a consciencialização dos problemas da sexualidade no final do século XIX. 

A análise da sexualidade infantil e das questões decorrentes da repressão sexual, 

permitiram ao mundo olhar para esta questão com outros olhos. Um olhar mais científico em 

Freud, pai da psicanálise, e mais tarde para Jung e Reich através de um olhar global, o ser 

humano inserido num contexto social. Reich mais físico, corporal. Jung mais metafísico e 

transcendente. 

Para Freud os problemas derivados da sexualidade eram de natureza biológica. Para Reich 

eram sociológica. A questão mais relevante no que se refere à higiene psíquica de um povo 

reside na situação em que se encontra a sua sexualidade natural : A supressão da 

sexualidade torna-se, assim, instrumento essencial da escravatura económica. 

O estigma da imoralidade da liberdade sexual é ainda hoje uma nódoa da sociedade, que 

pesa sobre as pessoas que mantêm uma vida sexual saudável a partir das suas 

necessidades naturais e instintivas. E não deixa de ser um paradoxo o facto do humano ser 

o único mamífero que se auto castra do seu instinto natural de criação e preservação. 
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Para Reich a sexualidade natural é libertadora de um povo e de uma nação. No seu caminho 

missionário de apoio aos mais pobres, criou centros de apoio e de aconselhamento sexual, 

ainda que sem o apoio da sociedade e da própria associação de psicanálise de Viena. 

Também com o apoio tímido do seu mestre Freud, dado que nessa altura também a 

psicanálise era um movimento altamente controverso, embora já de dimensão mundial. 

Para Reich mais do que apoiar a resolução das neuroses a nível psíquico, derivadas da 

repressão sexual, a que ele chamou congestionamento sexual, era preciso também 

responder a perguntas práticas de esclarecimento sobre a sexualidade de uma forma geral 

e sobre o coito. Como por exemplo: pode-se ter relações durante o período menstrual, 

quantas vezes se pode ter relações sexuais por semana, o que fazer se houver desejo e a 

mulher tiver a vagina seca, ou porque se castiga a homossexualidade, ou ainda se é muito 

mau ter relações sexuais com mais pessoas. Entre outras perguntas. 

Considerava ele que a Humanidade inteira estava psiquicamente doente, que o problema 

das neuroses resultava da repressão sexual cultural e não se restringia apenas aos doentes 

que faziam psicanálise. Segundo ele tratava-se de uma verdadeira epidemia que infetava 

todas as pessoas. A causa principal reside sobretudo na educação familiar autoritária e 

sexualmente repressiva, juntamente com o inevitável conflito sexual entre filhos e pais e com 

a angústia genital daí resultante. 

A repressão da vida sexual das crianças, do seu instinto genital natural, veda-lhes o caminho 

para a sua própria libertação dos pais, criando inúmeras dificuldades à procura da sua 

identidade, a que Jung chamou individuação. Durante a infância, na puberdade e no 

casamento, a ausência de uma vida sexual natural impede o ser humano de encontrar a 

força psíquica e a mobilidade, fundamentais à vitalidade das suas células. Segundo ele um 

organismo saudável biologicamente “exige três a quatro mil atos sexuais no decurso de trinta 

a quarenta anos, de vida genital ativa por assim dizer. Também segundo ele 60% da 

população adulta masculina pratica a interrupção do coito, o que produz conflitos sexuais e 

neuroses em massa. 

Para Freud, a sexualidade natural era um caminho de realidade em que o humano precisava 

de se adaptar, abrindo mão do prazer para vergar-se à realidade social. Quem não se 

adaptava tinha um problema. Para ele não era a sociedade que tinha de mudar e sim o 

indivíduo que tinha de se adaptar a bem do todo social. Reich veio colocar em causa toda 

essa realidade social que impedia uma revolução sexual em cada indivíduo. A revolução 
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social através do amor começava na sociedade aceitar a vida sexual, instintiva e natural de 

cada pessoa. 

Era evidente para Reich que as neuroses resultavam da repressão sexual, a maior 

experiência de felicidade, o orgasmo sexual, não podia pressupor a congestão da energia 

sexual, uma exigência social incompatível com a natureza biológica vital do ser humano. 

Freud claudicou perante o poder da sociedade sobre o individuo. Reich sempre esteve do 

lado da humanidade como centro de vida e de construcionismo social. Para além das suas 

neuroses, considerava que o ser humano era sempre um ser humano bom.  

A segunda razão que me impedia de seguir Freud, residia no 

facto de que eu aprendera a compreender os homens segundo 

duas perspectivas. Para mim eles eram muitas vezes corruptos, 

servis, infiéis, alienados por slogans vazios ou estéreis: mas não 

eram assim por natureza. Tinham-se tornado assim pelas 

circunstâncias da vida; portanto, em princípio, também se podiam 

modificar e tornar-se decentes, honestos, sociáveis e solidários 

capazes de amar sem qualquer compulsão social. 

WilhelmReich 

Para Reich o ser humano mau era sempre resultante de um mecanismo neurótico que 

refletia e espelhava as próprias contradições e desequilíbrios da sociedade. 

 A castração sexual foi um ato político, social, que castrou psiquicamente o individuo, da 

ligação ao seu psiquismo vital e à sua vitalidade sexual instintiva e natural. Para o poder dos 

pais, permitiu controlar os seus filhos, para o poder político permitiu domesticar cada 

cidadão, castrando-os da sua força vital e da sua expressão livre. 

Sem a energia sexual qualquer ser humano fica desequilibrado, muito vulnerável, perdendo 

uma grande fonte da energia de vida. Só mais tarde na sua carreira profissional, já em 1930, 

Freud percebe esse facto ao afirmar que só é possível dominar a destrutividade sádica no 

homem libertando plenamente a sua capacidade natural de amar. 

A erotização da vida implica a libertação e plenitude sexual. 
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Depois da descoberta dos mecanismos inconscientes de Freud, e da instituição da 

terapêutica conhecida como psicanálise como método de cura das neuroses sexuais, Reich 

sentiu pela sua própria experiência com os seus pacientes que alguma coisa estava errada 

ou incompleta. A própria técnica em si que impunha distância corporal e afetiva entre 

terapeuta e paciente e o facto de o terapeuta não observar diretamente o paciente não servia 

a Reich que mais tarde rompeu com esse hábito, criando relações afetivas com os seus 

pacientes, impondo-se a si a observação de comportamentos que surgiam durante a sessão. 

Percebeu através da sua actividade clínica que quando a incapacidade ou bloqueios sexuais 

desapareciam ou eram satisfeitos, que os sintomas neuróticos reduziam substancialmente 

ou mesmo desapareciam. Existia uma correlação direta entre o carácter humano e o 

bloqueio emocional e genital. As couraças do corpo humano, fruto dos bloqueios sexuais, 

impediam as sensações emotivas, criando frigidez sexual. 

Conceito que designou de analítico-caracteriológico de bloqueio afetivo. A frigidez como 

resultado da impossibilidade da energia biológica fluir normalmente pelo corpo humano, não 

criando as sensações e emoções necessárias ao despertar do desejo sexual. 

Reich chegou a Freud através da sexologia e da sua teoria da neurose atual a que Reich 

passou a chamar de neurose de congestão sexual. 

Para Freud as neuroses de origem sexual criavam ansiedade, palpitações nervosas, arritmia 

cardíaca, suores frios e outros “sintomas” derivados da vida biológica, vital, vegetativa. 

Todavia para Freud a energia sexual, líbido, era uma energia psíquica, tendo ficado aquém 

nos seus estudos da analise e de interpretação da relação com o mundo da biologia. A 

pergunta que se impôs a Reich foi, então qual a fonte energética das neuroses? 

Para Reich a gravidade de cada espécie de doença psíquica está em relação direta com a 

gravidade de perturbação genital: a perspectiva de cura depende diretamente da 

possibilidade de produzir capacidade de satisfação genital completa. Sendo que para ele a 

fonte de energia das neuroses era a energia sexual contida, somatizada a nível corporal. 

Nas suas experiências, século XX, a maior parte das mulheres tinham perturbações 

orgásticas vaginais e 60% a 70% dos homens tinham perturbações por incapacidade de 

ereção ou de ejaculação prematura. Os outros 30 a 40% dos homens, aparentemente 

saudáveis genitalmente eram, no entanto, neuróticos. 
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O conceito de potência orgástica era por essa altura muito centrado nos homens. Um homem 

era muito potente quando durante uma noite era capaz de fazer o ato sexual várias vezes. 

Interessante olhar e pensar no fazer amor como um ato encerrado em vários atos, com uma 

peça teatral, como não fosse um continuum. Segundo Reich, o psicanalista Roherim chegou 

mesmo a definir a potência como a capacidade de um homem possuir uma mulher de tal 

modo, que lhe causasse uma inflamação vaginal. 

Para os tântricos o homem potente é aquele que potencia a vida no sentido geral. Que cria 

todas as condições para que a vida emerja de um terreno fértil.  

No entanto, para Reich um homem potente orgasticamente é aquele que se entrega à 

corrente de energia biológica, sem inibições. 

Aquele que tem a capacidade de se sintonizar com a sua própria vida em momentos de 

excitação, como no orgasmo. Ele separa a potência eretiva e ejaculativa, da potência 

orgástica. Os primeiros estados de potência são prévios ao orgasmo. Mas nem todos os 

eretos e ejaculativos são orgásticos. 

A impotência orgástica deriva de uma perturbação biológica, genital, sendo que para Reich 

o que é genital não se prende apenas à zona genital. A genitalidade torna-se para ele num 

conceito alargado a todo a corporalidade. A mecanicidade do orgasmo, tensão /descarga 

não é uma mecânica genital e sim corporal. Quanto maior for a elasticidade do processo, 

tensão /descarga, maior será o poder orgástico de cada pessoa. 

Segundo ele o grau patológico do complexo de Édipo depende do grau de descarga da 

energia sexual. E chega mesmo a afirmar que o homem é a única espécie biológica que 

aniquila em si a função sexual natural e por isso adoece. 

Freud considerava que tornando consciente a sexualidade bloqueada e recalcada, a cura 

seria uma realidade. No entanto a abordagem psicanalítica torna-se incompleta sem 

considerar os efeitos somatizados da neurose no corpo. Só existe cura quando é possível 

eliminar a fonte energética das neuroses através da descarga da tensão sexual.  
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A fonte é fisiológica mas o efeito é psíquico. Freud percebeu que as neuroses têm origem 

nas fantasias “da relação sexual primitiva da criança com os pais”. 

Esquema da relação entre o conteúdo experimental infantil e congestão sexual. 

O que Reich percebeu e Freud parece não ter visto, é que a patologia dos “complexos” de 

Édipo e Electra são resolvidos quando existe uma descarga da energia sexual. Somente 

com a desinibição psiconeurótica da genitalidade, a fixação sexual paterna, inicial, 

desaparece. Para ele a sexualidade e vitalidade são unas. Em tudo o que vive está ativa a 

energia vegetativa sexual. Assim se a sexualidade é contida ou inexistente, por algum fator 

externo à vida, social, moral ou educativo, a função genital é perturbada. 

 

1.4 A Técnica de Análise de Carácter de Reich 

Reich entre 1922 e 1926 consolidou a sua teoria do orgasmo e iniciou o desenvolvimento da 

sua técnica de análise do carácter, também conhecida como vegetoterapia. 
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Durante cerca de 50 anos Reich utilizou a metodologia de Freud, de associação de ideias, 

psicanálise, como forma de interpretar o inconsciente, nas suas inúmeras ilusões, fantasias 

e sonhos. No entanto cedo ficou claro, dado tratar-se de matéria do inconsciente, que na 

maior parte das vezes os doentes não se lembravam de momentos da sua vida, que pela 

natureza da sua dor haviam recalcado. O medo de se magoarem outra vez levava-os 

inconscientemente a fugirem de um lugar de dor já conhecido. 

Da sua experiência terapêutica, Reich percebeu que sempre que havia manifestações ou 

libertação da energia sexual, genital, os doentes melhoravam na maior parte das vezes, “a 

libertação de energias genitais tinha grande efeito terapêutico”. Havia uma relação directa 

entre libertação da tensão genital e a fonte das neuroses. A libertação da fonte apontava ser 

a cura das neuroses. 

Mas até lá havia que se encontrar um processo de eliminação de resistências. Não um 

processo ad-hoc, como anteriormente na psicanálise, mas um processo sistemático, 

terapêutico, compreensível para o terapeuta e para o doente. Rolando também percebeu 

bem a importância do processo como sistema evolutivo do ser humano e de 

desenvolvimento da formação de facilitadores credenciados de suporte aos alunos mas de 

apoio ao movimento Biodanza, em todo o mundo. Um processo para o aluno, um sistema 

de apoio e suporte aos facilitadores credenciados. 

A técnica de Reich reveste-se de um processo, que descreve a forma de interpretação e de 

eliminação das resistências corporais, com vista à satisfação genital orgástica, através da 

destruição de todas as atitudes patológicas que impedem o restabelecimento da potência 

orgástica. A maior parte dos pacientes receavam ser castigados pela sua atividade sexual. 

A angústia do castigo, endurecia os seus corpos e criava inúmeras resistências à libertação 

genital e ao alcance do prazer. Para além de vencer a angústia do castigo era preciso 

também vencer a angústia de ter prazer, passando pelas sensações corporais, sem medo 

de passar pelas memórias de dor do passado. 

Para Reich importava olhar para a energia resultante dos sintomas neuróticos (psíquica) e 

da energia sexual (genital). Acreditava que simultaneamente libertados, a potência orgástica 

crescia. 

Importa nesta fase sublinhar o seguinte: Para ele, o orgasmo é produzido por uma 

genitalidade livre. Uma consequência natural da biologia, da vitalidade libertada. Uma 
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consequência da função natural, funcional, de expansão e contração do corpo. Da vida a 

pulsar sem castigos, onde toda a ideia psíquica durante o acto sexual só pode é prejudicar 

o abandono necessário à excitação. 

Através dos seus pacientes percebeu que a agonia da excitação sexual criava uma 

sensação de angústia na região do coração e do diafragma. O medo das sensações genitais 

contraía o coração e o peito, sendo que por vezes criava outros sintomas ao nível da pele. 

Sendo que o sistema neurovegetativo reage à excitação e às angústias de modo diferente: 

a angústia contrai o corpo (simpático) e o prazer derivado da excitação, expande-o 

(parassimpático). 

O medo de viver a vida e a angústia de poder vir a ter sensações de prazer, criam couraças 

no corpo que impedem o pulsar erótico da vida vegetativa. Quanto maior for o pulsar, maior 

será o erotismo da vida no ser humano. Um ser humano erótico, pulsa em total sintonia 

vegetativa, biológica com o seu corpo cósmico e universal. 

A potência orgástica do ser humano é em si a potência do cosmo incorporado. As suas 

células contêm a energia biológica do cosmo. Quanto maior for a sua conexão à fonte 

energética cósmica, universal, tanto maior será a sua energia vital. 

As dinâmicas de defesa produzem a blindagem do carácter. 

A teoria de desblindagem de carácter assenta na ideia fundamental de que a conceção sexo-

económica do aparelho psíquico não é de natureza propriamente psíquica (Freud) mas 

biológica (Reich). Para Reich o que importa desreprimir e tornar consciente é a resistência 

interior que impede os impulsos biológicos da sua própria realização. 

Reich percebeu que no corpo estava o caminho de cura das resistências psiconeuróticas. 

70% da cura vinha do corpo e 30% da integração mental dos acontecimentos experienciais. 

Rolando Toro também centrou o seu processo inteiramente na corporalidade. A grande 

diferença é que no processo da Biodanza, o caminho está centrado totalmente na vivência. 

Viver as sensações corporais a 100%, sem interpretar. O processo da Biodanza, nas suas 

5 linhas de vivência é todo ele transversalmente um processo Reichiniano, de desblindagem 

de carácter através da libertação e recuperação de movimentos naturais.  

Mas para Rolando elabora-se sobre a vida, dançando. 
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O ser humano moldado no seu carácter pela sociedade moralista, estética, é ele 

simultaneamente prisioneiro e guarda da sua própria prisão. O seu instinto reprimido cria a 

sua própria defesa, autojustificando a sua própria autodestruição. Uma proteção antiética-

funcional entre instinto e defesa como apontado por Reich 

 

As defesas erguem-se em função dos seus maiores medos, criando em si, 

inconscientemente, uma autojustificação para o seu comportamento anti natural. 

Reich, integrando os complexos mentais numa compreensão estrutural e sistémica, a partir 

dos mecanismos impeditivos da vida biológica se manifestar, trouxe ordem ao caos. Trouxe 

processo de cura, abordando a experiência sexual atual num contexto de experiência da 

sexualidade na primeira infância. 

Toda a experiência do passado vivia na forma de atitudes de carácter no 

presente. O carácter de uma pessoa é a soma funcional de todas as suas 

experiências do passado 

Wilhelm Reich 
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Todo o passado torna-se assim presente. 

Na sua teoria das neuroses, assentes na repressão e obstrução da sexualidade, Reich 

seguiu Freud. O desejo de aniquilamento ou destruição existente no carácter não é mais do 

que a fúria resultante da frustração na vida e da falta de satisfação sexual. O carácter como 

história consolidada muscularmente. A biografia condicionando a vitalidade biológica. 

Reich, mas também Rolando, perceberam que era possível, num momento de vivência, 

aceder às memórias do passado através do corpo. Em que a experiência de ser corpo cria 

sentido de vida, a partir das sensações. 

Em Biodanza também a vivência é o “triger” de acesso ao passado através do corporalidade. 

Que sendo passado, sempre esteve presente no corpo blindado, através de um movimento 

inconsciente antiético funcional. 

Através de relaxamento vivencial, que em Biodanza se chama de movimento regressivo, a 

dissolução das resistências psicanalíticas permitem o acesso às sensações corporais de dor 

do passado, podendo trazer à consciência situações de dor somatizadas. 

Quando a satisfação sexual se torna uma obsessão, o desejo vira neurose.  

Assim também acontece no desejo de amar e ser amado. A incapacidade de ter acesso ao 

amor, leva ao desejo de partir. A vida torna-se insuportável, sem significado e propósito. A 

neurose resulta da incapacidade do ser humano, de não poder ter acesso às suas sensações 

vegetativas através da sua sexualidade instintiva e natural. Quando a vida social impede e 

vida biológica de ser vida natural. 

Reich acedeu à análise do carácter de cada pessoa através da análise do seu 

comportamento sexual. Já Adler desenvolveu outra técnica de olhar para a libido de Freud 

indo diretamente à análise do carácter sem passar pelos comportamentos. Como já referido, 

Reich considerava que todas as manifestações e traços de carácter eram resultantes de 

inibições vegetativas das funções vitais, de fatores biológicos inibidos.  

Assim que para ele qualquer cura terapêutica sexual ao nível psíquico, da libido de Freud, 

só seria real se a própria genitalidade e sexualidade fosse inteiramente refeita. A neurose 

curada deve dar lugar à funcionalidade sexual recuperada, mas acima de tudo à 

possibilidade de acesso a sensações que recuperem a capacidade de satisfação do corpo. 
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Na modernidade assiste-se ao desbloqueamento da “mecânica sexual” do ponto de vista de 

permissão social, mas assiste-se à degradação de acesso à satisfação de viver 

integralmente a corporalidade. Os corpos estão livres para fazer amor, mas estão 

bloqueados para as sensações e para o prazer de ser e viver o corpo. As neuroses resultam 

da “incapacidade de satisfação” e não da “capacidade de se satisfazerem” sexualmente. 

Na pornografia existe muito sexo, mas nenhuma satisfação. Existe genitalidade mas pouca 

sexualidade. Existe muito movimento, mas pouca vitalidade e universalidade. Existe muita 

ejaculação mas ausência de potência orgástica. A satisfação sexual, curadora de neuroses, 

é biológica, universal e cósmica. É orgástica, dá sentido à vida a partir da conexão com a 

vida interior de cada ser humano. É pura vida. 

A técnica de análise de carácter de Reich tornou possível desobstruir as fontes de energia 

genital. Não vou descrever aqui em detalhe toda a técnica. Mais à frente falarei dessa técnica 

integrada no modelo teórico da Biodanza. Direi apenas que mais do que dar ênfase à 

neurose, passou-se a dar mais ênfase à função energética, derivada de comportamentos, 

dado que a mente mente, mas o corpo não mente. 

Reich considerava que era possível através da satisfação sexual eliminar toda a 

agressividade do mundo. Para ele a agressividade é uma manifestação vital do corpo inibido. 

A agressão segundo ele, não tem nada a ver com agressividade. A palavra significa ato ou 

efeito de aproximar. Todas as manifestações da vida são agressivas. A agressão é a 

manifestação vital da musculatura, do sistema motor. A agressão nesse sentido torna-se um 

impulso vital de sobrevivência. O corpo tenso procura o equilíbrio orgânico através do 

movimento. 

Os animais selvagens quando bem alimentados são inofensivos. Seres humanos satisfeitos 

sexualmente são mais gentis, suaves e amorosos porque vivem conectados ao todo 

universal. A inibição de qualquer forma de vida leva a agressividade, à necessidade de 

recuperar o equilíbrio vital. O desenvolvimento da potência orgástica tem um efeito 

terapêutico curador da vida natural. 

O prazer de viver e o prazer do orgasmo são idênticos. 

Se a excitação sexual é recalcada, aparece uma contradição progressiva: 

o recalcamento aumenta a congestão da excitação; o aumento da 

congestão da excitação enfraquece a capacidade do organismo para a 
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reduzir. Por isso o organismo adquire o receio da excitação, por outras 

palavras, a angústia sexual. Assim, a angústia é provocada exteriormente 

pela frustração da satisfação instintiva, e interiormente é fixada pelo receio 

da excitação sexual contida. Daqui deriva a angústia do orgasmo que é o 

medo que o Ego tem da excitação dominadora do sistema genita,l por ter 

sido afastado da experiência do prazer. 

Wilhelm Reich 

 

1.5 A Energia Biopsíquica 

Após 60 anos de estudos científicos sobre a sexualidade iniciados com Freud e continuados 

por Reich durante cerca de mais 20 anos, ainda assim não foi possível determinar no século 

passado, uma resposta concreta para a cura das neuroses. 

A teoria do orgasmo de Reich demonstrou claramente que as neuroses resultam do 

congestionamento sexual, de um excesso de energia sexual bloqueada no corpo, que se 

somatiza no aparecimento de couraças rígidas estratificadas em zonas musculares 

específicas. E que criam um carácter, um tipo de pessoa “caracterizada” pelas experiências 

da sua vida. Os choques da vida existencial na vida orgânica, biológica, modificam o ser 

humano no seu comportamento social e natural.  

A biografia escreve-se na biologia. 

Mas que energia é essa que escreve no nosso corpo e que interfere na rigidez do corpo?  

Reich lutou nas trincheiras da I guerra mundial, tendo constado que os acontecimentos 

externos alteram e interferem no comportamento das pessoas e também na sua vida natural 

criando-lhes um carácter. Uma forma adaptada de vida, que não é natural. 

A ideia de uma energia criadora de vida, com potencial de impactar a própria vida, não era 

nova para Reich. Durante os seus estudos de medicina, um pouco dececionado pelo olhar 

alquímico com que os médicos olhavam para o corpo humano, Reich refugiou-se em textos 

de cientistas e filósofos que lhe permitissem olhar para o ser humano de uma forma mais 

humana.  
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E em Henri Bergson encontrou a ideia do elã vital. 

Impulso original de criação de onde proviria a vida e que no 

desenrolar do processo evolutivo inventaria formas de 

complexidade crescente até chegar no animal ao instinto e no 

homem à intuição, que seria o próprio instinto tomando 

consciência de si mesmo. 

Wikipedia 

As suas experiências de clínica e de laboratório levaram-no a concluir que essa energia, 

emanava da própria força da natureza essencial da vida a que muitos chamaram de Deus. 

Energia a que ele chamou de Orgone ou de energia vital. Uma energia de origem biológica, 

a fonte da própria vida segundo ele. Talvez por isso Reich tenha chamado a si tanta ira de 

tantas pessoas, cientistas, políticos e pensadores de uma forma geral. 

Rolando trouxe em Biodanza o conceito de “inconsciente vital”, a vitalidade que resulta do 

psiquismo celular e que emana de um sentido maior de autoconservação dos tecidos e 

células. O inconsciente vital é uma forma de cognição celular, independente e autónoma em 

relação à consciência e ao comportamento humano, que visa a regulação orgânica e a 

homeostase. 

Energia que resulta do movimento do corpo. 

Por isso considerar-se que a vida é movimento. Um corpo mais livre nos seus movimentos 

internos (orgânicos) ou externos (funcionais), produz mais energia vital. Um corpo 

desencouraçado leva mais facilmente essa energia a todo o corpo, porque está 

desbloqueado, sem restrições psicofísicas. 

Importante nesta fase perceber porque o corpo cria bloqueios ao fluxo de energia. 

Irei tentar resumir em poucas palavras dado que o tema é vasto. 

Não existem sensações sem movimento corporal. Mesmo quando estamos aparentemente 

parados o corpo está em movimento. Nas posições geratrizes em Biodanza o corpo está 

aparentemente parado, mas quem já as fez sabe bem que existem movimentos interiores 

muito fortes a partir de determinadas posições que invocam arquétipos de origem coletiva. 

O corpo pode estar aparentemente estático, mas internamente precisa de estar livre para 

sentir. O fluxo de energia e de movimentos internos criam sensações de vida que nos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instinto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intui%C3%A7%C3%A3o_(Bergson)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia
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informam do nosso estado interno. As sensações podem ser de amor, de angústia ou de 

ódio. 

A angústia aperta-nos o coração, o amor expande-nos o coração. A angústia contrai todo o 

corpo (simpático), o amor expande todo o nosso corpo (parassimpático). Na verdade este 

pulsar de contração / expansão é o pulsar da própria vida. 

Há momentos em que o corpo está bastante angustiado e por isso o corpo está muito 

contraído, fazendo com que o sangue não flua igualmente por todos os órgãos internos. 

Quanto maior o relaxamento mais facilmente o sangue chega a todas as extremidades do 

nosso corpo. O que acontece é que por defesa instintiva o corpo contrai-se, fecha-se 

principalmente nas duas extremidades, boca e ânus. Quando o corpo se fecha a energia fica 

bloqueada, principalmente na zona da expressão e na zona da ação. Boca, maxilares, 

garganta e genitais. 

A musculatura contrai-se na defesa, expande-se no prazer. Em verdade, a curva da aula, 

inicialmente progressiva e posteriormente regressiva das aulas da Biodanza, visa criar e 

ensinar a pulsação de acordo com o ritmo da vida. Uma sintonização maior com a nossa 

biologia e funcionamento orgânico e também o pulsar universal cósmico. O coração é o 

primeiro tambor da vida que internamente vai-nos ensinando a pulsar entre ativação e 

regressão.  

A primeira linha do modelo de Biodanza de Rolando de acordo com os seus Tomos era 

apenas uma linha de transição entre Identidade e estado regressivo. Hoje esta linha de 

pulsação é referenciada em Biodanza como um movimento de transe entre um estado de 

Consciência Intensificada e um Estado Regressivo. 

A energia que fica bloqueada, ou mais restringida momentaneamente pela contração do 

corpo, é a energia vegetativa, que emana dos organismos essenciais.  

Por isso o nome da técnica ser vegetoterapia. A potência orgástica é proporcional à potência 

vegetativa libertada pelo corpo mais ou menos livre no ato de “fazer amor”; com outra 
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pessoa, consigo, com a natureza ou com o universo cósmico. Quanto mais livre estiver a 

vida vital, vegetativa, maiores serão as sensações orgásticas de vida.  

Não existe vida sem movimento e por isso não existe orgasmos sem vida. 

O poder de viver uma vida com profundo erotismo é o poder de que dispomos em nós para 

sermos e vivermos inteiramente livres de couraças que nos impeçam de sentir a vida. 

Na sexualidade não existe comunicação entre “outros”, não existe diálogo, apenas 

pensamentos e linguagens que criam pontes, mas precisamente por o serem não suprimem 

a distância entre nós e a realidade exterior como diria Octávio Paz. 

No erotismo não existe lonjura. A comunhão de sensações é a própria antinomia da 

comunicação corporal. 

À medida que a sensação se torna mais intensa, o corpo que 

abraçamos faz-se mais e mais imenso. Sensação de infinidade: 

perdemos corpo nesse corpo. O abraço carnal é o apogeu do 

corpo e a perda do corpo. 

Octávio Paz 

Rolando sabia disso e por isso, antes da linha da sexualidade, impunha-se recuperar a 

vitalidade e libertar o corpo para as sensações. Libertar o caminho da vida para dar força à 

transformação dos bloqueios corporais decorrentes do medo da dor e do medo de viver. 
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A função corporal é também em si uma fonte de energia biológica. 

Por isso no ato sexual os movimentos corporais livres, externos, criam energia nos amantes. 

O fogo da vida é um fogo alquímico que resulta da fricção dos elementos misturados e 

libertados na relação com o outro.  

A energia sexual para Reich é assim uma energia corporal que resulta do organismo vivo. 

Mais vivo ou menos vivo, o corpo torna-se mais erótico ou menos erótico. 

Como cientista que era Reich quis medir essa energia de carga e descarga elétrica que se 

produz e solta do corpo ao estar em amor ou a fazer amor. Interessante pensar no amor 

como um estado energético interno e de capacidade da vida fluir eroticamente dentro do 

nosso corpo. Por isso Reich criou a fórmula do orgasmo para exemplificar que existe uma 

mecânica física, material, corporal no orgasmo. a) tensão mecânica b) carga elétrica c) 

descarga d) relaxamento. E que é para além do amor, biológica. 

Não querendo entrar por agora na explicação da mecânica em si, dizer apenas que o 

desbloqueio do corpo através de exercícios de segmentares em Biodanza, visa dar esse 

poder de criar um movimento de expansão e de contração, de carga e descarga, de pulsar 

ao ritmo da vida desbloqueando couraças.  

Fazendo parte do processo de libertação é muito normal durante o exercício virem 

sensações de choro, angústia, tristeza ou mesmo dor. Um corpo contraído gera ansiedade, 

um corpo descontraído gera prazer e energia. Para além da energia produzida criar 

excitação sexual, erotismo de vida, o movimento em si, mecânico, é também ele garantia de 

vida ao ser humano.  

Sem o poder de elasticidade do corpo as sensações não aparecem e a potência orgástica 

não se faz presente. O orgasmo da vida só se dá em contacto com a vida, com as sensações 

emanadas da vida. Sem sensações, a vida está lá, mas não a vivemos e por isso não a 

conhecemos.  

O pulsar da vida, é a garantia de movimento interno que a vida precisa para ser vida. 

Para Reich a procriação é uma função da sexualidade e não o contrário, a sexualidade não 

está ao serviço da procriação; a procriação é um resultado acidental do processo tensão-
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carga ao nível dos órgãos genitais. Para ele a sexualidade estava ao serviço da vida 

vegetativa, para Freud a sexualidade era uma forma de sociabilidade e de sobrevivência 

da espécie, através da procriação.  

Em Reich a sexualidade é biológica, mecânica, em Freud psíquica, social. 

 

1.6 A Fórmula da Vida: Prazer / Angústia 

Para Reich o orgasmo derivava da fórmula da vida.  

No prazer o corpo expande-se, na angústia ou na dor o corpo contrai-se. 

A sua fórmula da vida era a sua fórmula do orgasmo em que a potência orgástica era 

diretamente proporcional à potência de vida. 

Para se ser potente na vida, seguindo a fórmula da vida, é necessário entrar e viver em 

sintonia com os impulsos biológicos da corporalidade onde mora a própria vida. Quanto 

maior fosse a amplitude dos impulsos biológicos e das sensações orgânicas, maior seria a 

potência orgástica de entrar em sintonia com o pulsar da universalidade da vida. 

Uma vida erótica apresenta um pulsar ampliado de fenómenos de expansão e de contração. 

Na expansão o corpo alonga-se e dilata-se, na contração encolhe-se e constringe-se. O 

sistema nervoso autónomo é o agente motivador que regula o funcionamento geral do 

organismo. Agindo sobre os músculos do coração, o sistema nervoso autónomo contém dois 

elementos fundamentais: o simpático e o parasimpático que ajudam a controlar a 

concentração de mais ou menos sangue, provocando a expansão ou contração do corpo e 

o consequente equilíbrio funcional do organismo. 

Sempre que o corpo está dilatado e relaxado, o parassimpático ativa-se. Sempre que o corpo 

está contraído o simpático está atuante. 

Na fórmula da vida, no prazer, o corpo expande-se e relaxa, os vasos sanguíneos dilatam-

se aportando mais sangue à periferia da pele. Na angústia e dor o corpo contrai-se, os vasos 

comprimem-se e o sangue mais dificilmente chega a todo o corpo.  
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O vago (parassimpático) opera no 

sentido da expansão, do sair de si para 

o mundo, do prazer e da alegria, 

enquanto o simpático opera no sentido 

da contração, do fechar-se em si 

próprio na tristeza e no desprazer. O 

processus vitae consiste numa 

permanente alternância entre expansão 

e contração. 

Wilhelm Reich 

A função sexual de pulsação orgástica, no prazer e desprazer, funciona de forma idêntica 

às funções do simpático e parasimpático. No prazer o coração mais facilmente faz chegar 

vida, sangue, a todo o corpo. Na angústia o coração precisa fazer mais força para chegar 

sangue a todo o lado, inclusive ao pénis. Entre a periferia e o centro há uma antítese 

funcional, quanto maior for a inibição periférica, pele e músculos, devido à angústia, dor, ou 

mesmo stress, maior será o esforço do coração para fazer passar vida através de um corpo 

contraído.  

A angústia sexual provoca dor, que constringe os vasos sanguíneos.  
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Nos dias de hoje o simpático está sempre muito ativado, não permitindo a pulsação biológica 

adequada à contração e descontração do coração sem esforço. O stress, é por isso, uma 

grande fonte de disfunção sexual diminuindo a potência sexual masculina e feminina. 

No mais alto nível psíquico, a expansão biológica é sentida como sensação de prazer, a 

contração como desprazer. Se for prolongado ou constante, esse estado provoca 

hipertensão.  

A formula da (boa) vida assenta numa vida pulsante, equilibrada, de expansão e contração, 

de ativação e de regressão. Por isso as aulas de Biodanza terem sempre uma curva pulsante 

que relembra e ensina os alunos a caminhar ao ritmo biológico da vida. 

A respirar e a regularem o seu ritmo de acordo com a natureza de cada um. 

Uma boa respiração corresponde a um pulsar corporal adequado ao processo vital. 

Inspiração, contração simpaticotónica e expiração, expansão parasimpaticotónica. Em 

Biodanza aprender a respirar é essencial à vitalidade e à consciência de ligação ao corpo e 

ao ser total e universal. A proposta em Biodanza é de suprimir a rigidez da caixa torácica e 

sensibilizar a perceção do corpo nos seus estados de cansaço, através de vários exercícios 

(como por exemplo respiração abdominal) que reabilitam a respiração do corpo ansioso. 

Aprender a respirar bem é fundamental para aprender a ter uma elevada potência orgástica. 

Reich percebeu que a chave da função biológica da neurose estava na pulsação equilibrada 

entre expansão e contração libertando a vida vital para pulsar em sintonia com o todo 

universal 

Um desequilíbrio de oscilação biológica acarreta inúmeras disfunções sexuais. 
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Para Reich no âmago da simpaticotonia geral (persistência da contração) opera a angústia 

do orgasmo, isto é, o medo de expansão e de convulsão involuntária.  

A respiração deve ser a primeira terapêutica de cura do corpo encouraçado.  

 

1.7 A Função Bioelétrica do Prazer - Da Psicanálise à Biogénese 

Reich queria perceber e, principalmente, dominar a fonte das neuroses sexuais. 

E precisou de ir mais longe nas suas questões científicas e filosóficas sobre a vida para 

perceber o fenómeno psicogalvânico, já descoberto por Tarchanoff e Veraguth no final do 

século XIX: as excitações psíquicas manifestam-se à superfície da pele como oscilações de 

potencial bioelétrico. 

A energia bioelétrica no prazer e na angústia nunca tinham sido observadas nem medidas 

no contexto sexual.  

Com o apoio de alguns colegas do Instituto Psicológico da Universidade de Oslo, Reich 

desenvolveu um aparelho e experiências para medir a energia bioelétrica do corpo num 

contexto de prazer e angústia sexual. 

Constatou que de uma forma geral, a energia bioelétrica na membrana porosa do corpo, a 

que chamamos pele, é relativamente constante independentemente do estado emocional de 

prazer ou angústia. Existem no entanto algumas zonas do corpo em que a alternância de 

estado leva a uma alteração do potencial elétrico, consoante o corpo se expanda de prazer 

ou se contraia por angústia sexual. 

Nas zonas erógenas, como lábios, membrana mucosa do ânus, superfície do pénis, mucosa 

da vagina, lóbulos das orelhas, língua, palma das mãos e, estranhamente, também a fronte 

a energia é flutuante e só aumenta com as sensações de prazer. 

O aumento de potencial orgástico bioelétrico nas zonas erógenas só aparece se houver 

prazer. Zonas erógenas estimuladas sem a sensação de prazer não são afetadas por uma 

corrente positiva bioelétrica de prazer. Ex. um mamilo pode ficar ereto sem que haja aumento 

de energia. O contrário é verdadeiro, na angústia a energia bioelétrica diminui. 
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O interessante aqui é que Reich constatou que a fórmula da tensão carga não é suficiente 

para a potência orgástica se não houver um aumento de energia bioelétrica local, aportando 

com ela a sensação de prazer.  

Para além da tensão carga, a energia bioelétrica do prazer tem de estar presente, para se 

aceder à potência orgástica. 

Não basta o corpo humano satisfazer-se mecanicamente como por exemplo na 

masturbação, diminuindo a sua tensão interior. É fundamental a satisfação para alcançar o 

orgasmo através do prazer. Para Reich a intensidade psíquica da sensação de prazer 

corresponde à quantidade fisiológica do potencial bioelétrico. 

Também nas suas experiências Reich percebeu que a subida da energia bioelétrica depende 

muito da suavidade do estímulo. 

As pessoas que apresentam rigidez de carácter, estando bloqueadas nas suas emoções e 

na sua vida vegetativa têm mais dificuldade de reagir a estímulos agradáveis. Mas também 

a dar estímulos suaves. 

Rolando introduziu nas suas categorias de movimentos os segmentares, exercícios de 

dissolução dos anéis de Reich, e embora um pouco esquecido no seu processo, introduziu 

também segmentares de mãos, sabendo que a sensibilidade readquirida é fundamental para 

a sexualidade, para a afetividade e para a capacidade de o ser humano se relacionar no 

futuro consigo, com os outros e com a natureza. 

Sem sensibilidade não existem sensações, não existe diálogo entre o corpo e a alma. 

 

1.8. O Despertar do Corpo Sensível e Consciente. 

E sem sensações também não existe perceção, imaginação e inteligência para criar vida. 

Sem sensações o corpo é mudo, não dialoga com a consciência. 

A proposta em Biodanza para expansão da consciência é que a vivência seja o centro do 

seu próprio desenvolvimento. Os movimentos corporais que ritualizámos ao longo da vida, 

da nossa educação, comportam a história de cada pessoa. A experiencia da vida, de existir, 

remete-nos regularmente para a reflexão sobre a vida vivida e coloca-nos questões que nos 

alteram a forma como vivemos, como pensamos e como agimos.  
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A experiência de vida é o grande “drive” do nosso desenvolvimento e do nosso 

questionamento. Na expansão da consciência encontramos o sagrado em nós como diria 

Mircea Eliade. 

Rolando Toro criou cinco linhas em Biodanza de desenvolvimento humano, para potenciar 

o processo de individuação do aluno. Em cinco momentos do seu processo, cada aluno pode 

em vivência, ter acesso a diferentes e múltiplas sensações cinestésicas aplicadas à 

Vitalidade, Sexualidade, Criatividade, Afetividade e Transcendência. 

Em Biodanza a metodologia torna-se revolucionária ao utilizar a experiência do corpo na 

aprendizagem da vida. Como alguém terá dito a ideia fundamental do processo, é criar 

momentos mágicos, para analfabetos do sentir. De percecionar a realidade que se constrói, 

e que se construiu, através da experiência da corporalidade. O modelo de facilitação em 

Biodanza procura disponibilizar condições positivas, eco-factores positivos, que possibilitem 

a cada um dos alunos criar o seu próprio conhecimento através de sensações corporais.  

Uma abordagem disruptiva dos modelos tradicionais, porque não envolve a reflexão. Apenas 

a integração das sensações, de vivenciar o momento. Sem estar presente, todo o 

conhecimento é uma ilusão da mente. Estou na presença da vida, quando me encontro com 

a minha existência. 

Como bem apontado por Merleau Ponty, no corpo reside a nossa história da vida real, que 

se percebe em mim e não o que eu percebo. 

A carne funde-se de realidade. E assim a vida acontece, adaptando-se em função do que é, 

e não do que parece ser o seu entorno cultural, social e económico.  

Em Biodanza o movimento é um mecanismo de desenvolvimento pessoal e de geração de 

conhecimento. Um corpo em movimento “ensopa-se” na relação com a sua existencialidade. 

As linguagens da vida interior são estimuladas a apresentarem-se à vida, através de 

movimentos expressivos da essencialidade de cada um. Gestos plenos de relação, de 

humanidade e de universalidade. Expressões gestuais que transcendem as linguagens 

culturais readquiridas com a aculturação.  

A observância dos comportamentos humanos, do corpo em movimento como fenómeno 

explicativo da existência, da vida vivida e sentida, permite aos educadores e facilitadores de 

Biodanza, criraem condições contextuais e metodológicas para a interrogação pelas almas 
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dos seus próprios movimentos. A vida vivida em presença é uma escola permanente de 

realismo. 

Para Merleau Ponty, o movimento torna-se fenómeno que resgata o sentido irrefletido da 

existência através do corpo. Quando não somos, ninguém sabe onde estamos. Nem nós. E 

por isso ser, é sinónimo do Ser situado. Sem a experiência de viver, não existe significado 

de vida. Sem mim, não existe vivência. 

A Vida torna-se o objeto da experiência. 

Fenómeno que integra num só corpo o interior com o exterior, a alma e o corpo e também o 

eu, o outro e as coisas (Fabretti, Ericson, apud Merleau Ponty: o problema neste corpo e o 

comportamento). 

Toda a experiência de movimento é uma modalidade de comportamento que se traduz numa 

forma de existência a observar. O corpo comporta o movimento (comporta-mento), a cabeça 

a reflexão, numa dança ambígua entre cabeça e corpo, entre sujeito e objeto. O próprio 

reflexo da dualidade da vida em que a cabeça se encontra, parece, extirpada do seu próprio 

corpo. O corpo dança a sua vida na procura de satisfazer a sua própria incompletude.  

E nos seus sentidos vai interrogando constantemente o sentido de vida e da sua própria 

existência através da reflexão. Da sua existência global como ser humano. Na relação com 

o seu corpo interior e com o seu mundo exterior, com as pessoas e com a sua origem, vital, 

existencial, cósmica. 

Para Merleau Ponty, Rolando Toro e também para todo o processo em Biodanza é 

importante a observação dos sentimentos. Observar os sentimentos como a dor, a alegria 

ou o prazer, não como estados afetivos, mas apenas corporais, ancorados no corpo 

enquanto experiência vital da corporalidade na relação com o mundo. 

Nem pura consciência, nem pura existência, consciência na existência 

Bernadete, Machado 

A experiência da corporalidade sentida como mais ou menos favorável na dimensão da sua 

inter-relação com as diversas vidas, funde-se na esfera do vital e do afetivo como bem 

destaca Furlan, na observação dos trabalhos de Ponty. 
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A maior ou menor autenticidade com que se vive no mundo, em dialética com a existência 

interna e externa, é uma modelação existencial. Uma forma de corporeidade, na relação 

com os mundos de origem e de destino. É o que em nós se vê quando vemos, o que em 

nós se fala quando falamos, o que em nós se pensa, quando pensamos (Chauí, Marilena). 

A expansão de consciência através da corporeidade é a busca da essencialidade em cada 

ser humano, observando o que de fato é, o que de fato somos. O ponto de partida de 

desenvolvimento em Biodanza só pode ser por isso a realidade do que se é, ninguém pode 

ser o que não é. 

Ao trazer a corporeidade ao centro do processo em Biodanza e dos seus movimentos, 

Rolando trouxe realismo a todos os processos de desenvolvimento do ser humano 

existentes. A realidade é o melhor trampolim para outras realidades, a verdade de cada um, 

o ser situado. O corpo como objeto de vida, como fator permanente de interrogação e de 

questionamento da vida. O corpo como objeto observado e vivido, desequilibrando a vida, 

colocando-a em movimento como expressão e espelho da própria existência passada, 

presente e até futura. O devir da própria essencialidade pessoal em movimento. A vida em 

movimento. A arte da vida. 

Não é ao objeto físico que o corpo pode ser comparado, mas antes à obra de arte 

Merleau Ponty 

Reich ainda que contemporâneo na psicanálise de Freud, também ele percebeu que o corpo 

falava. Ao observar os seus pacientes em silêncio deitados no divã, percebeu que no silêncio 

de cada um era possível observar o corpo expressivo a falar; atitudes, movimentos, 

expressões faciais. Um estar corporal correspondente a uma declaração verbal. Um 

comportamento silencioso em diálogo com quem puder ver para além das palavras. Como 

bem disse José Ângelo Gaiarsa se o corpo não falasse, a palavra não teria sentido.  

O corpo fala e manifesta-se através de fenómenos que têm origem na essência e história de 

cada pessoa. Reich na sua técnica analítica do carácter rompeu mais tarde com a distância 

paciente, terapeuta, pois percebeu a importância da relação em consultório, como elemento 

fundamental da cura. Carl R. Rogers também mencionou em diferentes momentos a 

importância da relação em terapia. 
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Num mundo de homens e mulheres desconectados da sua corporalidade, a maior parte das 

palavras não têm sentido de corporeidade. E por isso é preciso apender a ler para além das 

palavras. O mundo da racionalidade está carregada de irracionalidade, de inconsciente e de 

projeções emocionais.  

A olhar o inobservável, Freud ouvia, Reich observava movimentos corporais, para além do 

que ouvia. Olhava o inconsciente a falar através do corpo e de como se tinham manifestado 

em couraças musculares. 

Assim como Rolando, Reich ancorou o seu olhar na realidade do corpo, pré verbal, instintivo, 

primário, sem medo de perder a ilusão das palavras e da voz. Mais do que as mensagens, 

Reich observou o mensageiro em todos os seus movimentos expressivos, tendo-se vindo 

mais tarde a especializar em perceber em como é que as neuroses mal resolvidas se 

traduziam em couraças musculares, impeditivas de uma vida sexual natural e vital. 

A impotência orgástica é resultante de uma ou várias couraças musculares que impedem o 

espasmo vital, pulsante, de todo um corpo em conexão total com a vida. Não é possível 

desenvolver a autonomia sexual sem tocar profundamente na humanidade de cada pessoa. 

O homem e a mulher da modernidade andam a contraciclos da sua própria natureza e por 

isso se mantêm desintegrados da sua própria identidade e da sua sexualidade. 

A potência orgástica é uma pulsação vital. Um movimento espontâneo do corpo, um 

imperativo da alma e não do querer, que insiste em encontrar a sua pulsação em sintonia 

com os ciclos internos da natureza e do universo. Os movimentos do corpo, como a 

expansão e a contração, devem ser a expressão de uma identidade integrada.  

A expressão natural de cada Ser, sendo! Dentro de cada Ser existe um impulso de vida a 

respeitar, tal como o agricultor respeita a semente (Toro, Rolando)  

Mais do que a ação de vir a Ser, é necessário praticar o deixar de Ser, o não Ser. Para que 

o Ser mais elevado apareça da vida e não do ego. O Ser mais elevado de nós, recebe-se, 

não se conquista. 

Edgar Cayce dizia que somos um Deus a construir. Já somos Deus, não precisamos de vir 

a ser Deus, apenas é necessário deixar que Deus em nós construa o novo Ser. Ou como 

diria Jung a reconhecer o novo ser por aquilo que somos por natureza em contraste com 

aquilo que gostaríamos de ser. 
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Rolando, de uma outra forma acabou por nos dizer a mesma coisa ao não incluir na sua 

metodologia a elaboração e apenas a vivência.  

 

1.9. O Acesso à Realidade através do Inconsciente 

Todo o inconsciente em nós tem um arquétipo de vida como estrutura e por isso impõe-se 

descobrir a ordem do céu na raiz do seu ser (Rudhyar, Dane). 

De uma forma geral, existe a ideia de que o inconsciente é o lado sombra, onde não existe 

luz, onde a vida é má ou inexistente e de onde podem emergir todos os nossos males. Muito 

desse olhar negativo para o inconsciente deve-se a Freud onde para ele tudo o que era 

reprimido na vida, nomeadamente os instintos e especialmente o sexual, era sublimado 

negativamente no inconsciente. Para Freud todos os problemas derivavam do sexo 

reprimido.  

Os “complexos” neuróticos emergiam de uma vida vital e biológica reprimida, de uma vida 

sexual não instintiva. Associa-se a Freud mais do que a esperança da resolução dos 

complexos, a identificação de problemas. Para ele a consciência da inconsciência seria a 

realidade que se impunha olhar. Ainda que fosse muito dura. 

Como se sabe Jung foi um dos grandes discípulos de Freud. Mas para Jung havia mais vida 

inconsciente para além do sexo. As suas divergências e também admiração são conhecidas. 

O primeiro gostava mais de olhar para todo o potencial do ser humano multidimensional, 

espiritual, físico, emocional, sexual, o segundo previligiava olhar para a realidade, sempre 

do ponto de vista do sexo. 

Segundo Freud não seria honesto da parte do terapeuta mostrar ao paciente um sonho de 

vida que não correspondesse à realidade. Para ele um sonho era uma irrealidade para Jung 

era a vida a expressar-se de forma simbólica.  

Jung, e também Theilard de Chardin, consideravam que era exatamente no inconsciente 

coletivo que residia o propósito divino da espécie humana no esquema evolutivo das coisas 

(Alice Howell) por meio do qual seria possível espiritualizar a Terra. Através da noosfera, a 

aura terrestre. 
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Para Jung, no inconsciente reside todo o grande potencial das vidas passadas e da 

sabedoria do Todo. O repositório da humanidade, os arquivos da totalidade. Jung 

considerava que a vida brotava toda, da elevação da consciência coletiva. 

Quando se olha para a imagem tradicional de um átomo, normalmente associa-se o centro 

ao nosso ser mais essencial. Nada mais errado. No centro de nós está o inconsciente 

coletivo e não o inconsciente pessoal. 

Fritz Kunkel disse-o de uma outra forma, desenvolvendo a Teoria do Nós. Quando 

avançamos para o interior de nós o que descobrimos é o todo, o coletivo, o Nós, a plataforma 

humana vital, biológico, onde reside toda a essência da humanidade e de onde emana o 

individual, a identidade único do ser humano. 

Sendo o inconsciente coletivo a base, estrutura e fonte criativa de toda a vida consciente, 

Rolando Toro suportado pelas teorias de Jung, Dilthey e Merleau Ponty, centrou à volta da 

ideia da vivência a forma de o ser humano aprender a experimentar a vida a partir do centro 

do corpo.  

Foi Jung que desenvolveu a ideia de sincronicidade, um olhar simbólico, como forma de 

acesso a símbolos de vida, qualidades de vida universais (Rudhyar, Dane), que operam de 

uma forma acausal.  

A causalidade que fundamenta a nossa descrição científica do 

mundo reduz todas as coisas a processos individuais que ele 

tenta meticulosamente isolar de todos os outros processos 

paralelos. Esta tendência é absolutamente necessária se 

desejarmos obter um conhecimento fidedigno do mundo: mas, em 

termos filosóficos tem a desvantagem de fragmentar, ou de 

obscurecer, o inter relacionamento universal dos acontecimentos, 

dificultando cada vez mais o reconhecimento de um 

relacionamento maior, i.e. a unidade do mundo. Entretanto, tudo 

o que acontece, acontece no mesmo “mundo” e é parte dele. Por 

essa razão, os eventos devem ter um aspecto a priori de unidade  

Carl Jung, apud Alice Howell 
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De acordo com Alice Howell, a palavra símbolo tem a sua origem na palavra grega, Sym-

bolos, que significa juntar, reunir aquilo que está dentro com o que está fora. A antítese da 

palavra grega é dia-bolos, o que separa. O nosso diabo ocidental.  

Daí o sentido maior da ideia do pecado cristão, tudo o que separa o que está dentro com o 

que está fora, é dia-bolos. Daí a importância de dominar a linguagem simbólica da vida que 

se manifesta no nosso corpo. Unindo o que está dentro com o que está fora, acedendo ao 

manancial do Todo coletivo. A consciência, até agora, flutua como um barco de papel no 

vasto oceano do inconsciente. A individuação requer que pesquemos. O símbolo é aquilo 

com que pescamos (Howell, Alice O.) 

Daí a importância de ter um corpo sensível, sem as couraças de Reich, que permita vivenciar 

a vida em cada momento através do simbolismo da linguagem corporal. 

Não temos vida simbólica. Onde vivemos simbolicamente? Em parte 

alguma, exceto quando participamos do ritual da vida. Mas quem, entre 

muitos, de fato participa do ritual da vida? Bem poucos….Só a vida 

simbólica pode exprimir a necessidade da alma – imagine você, a 

necessidade cotidiana da alma! E como não têm algo assim, as 

pessoas não podem sair da esfera da sua experiência – essa vida 

terrível, opressiva, banal em que não são “nada senão”…e é por isso 

que as pessoas são neuróticas….A vida é muito racional, não há 

nenhuma existência simbólica em que eu seja alguma outra coisa, em 

que eu cumpra o meu papel como um dos atores no divino drama da 

existência. 

Carl Jung, Collected Works, apud Alice Howell 

Numa vivência, a experiência existencial, de viver, tem sentido de vida, une o que está dentro 

com o que está fora. Numa experiência, a vida não se faz sentir, não nos dá sentido nem 

significado para o caminho da alma singular, da identidade em Biodanza. A vida a partir da 

mente do ego atira-nos para a fragmentação do todo. A vida a partir da corporalidade remete-

nos para uma vida mais una, simbólica e qualitativa, que nos recoloca no caminho da escuta 

do eterno a partir da vivência do nosso corpo. A vivência é uma forma de relacionamento 

connosco, que parafraseando James Hillman” constrói almas. Que junta a realidade 
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existencial, com a esperança da totalidade. Que reconcilia intelecto com simbolismo. Que 

reconcilia a forma existencial com a vitalidade biológica.  

A realidade é um efeito e um suporte básico da vida. Que emana naturalmente das alquimias 

essenciais. É a base de tudo e que existe antes de ser pensado. Como alguém disse“ é 

aquilo que está realmente acontecendo enquanto você está ocupado a pensar que ela é 

alguma outra coisa”. 
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2. A IMPORTÂNCIA DE SER CORPO 

2.1 O Prazer de Ser Corpo 

Em sociedade o prazer é receado por muitos. 

Não apenas de quem tem poder coletivo, mas também individualmente. A ideia de uma 

sociedade assente no prazer de viver ou de cada ser humano basear todas as decisões da 

sua vida no que lhe dá prazer, assusta muita gente, mesmo os mais conscientes deste 

processo. 

Negativamente acorrentada, de uma forma geral, à ideia de sexo, ter prazer em tudo o que 

fazemos não parece ser aceitável aos olhos de uma cultura que reprime os instintos. A 

palavra prazer parece ser proibida em alguns contextos sociais. Ter prazer, parece não 

ajudar nas organizações à ideia de produtividade, rentabilidade e de trabalho sério, o que 

quer que isso seja.  

Associada à ideia de alegria, divertimento e de lazer, a ideia de prazer está ainda associado 

à ideia de “dolce far niente”, ou seja, de não fazer nada. 

Ter prazer induz receio individual e social. Individualmente é difícil aceitar ao ser humano 

estar nas coisas da vida apenas por prazer, pelo prazer de sentir a vida como ela é e não 

como pensamos que deveria ser. Na vida, nada cria mais receio na sociedade, que a ideia 

de ter homens e mulheres autónomas, livres no seu sentir, pensar, dizer e fazer. 

Ser sexualmente livre, implica viver num corpo livre, num corpo sem congestões sexuais, 

em que o corpo dá sentido às expressões de movimentos corporais internos. Em que as 

palavras e os gestos são extensões significativas de um corpo integrado. 

Num corpo liberto para o prazer, o corpo é o mestre da vida existencial. O corpo vive do 

prazer e do amor, a mente egóica vive do poder. O prazer sente-se como uma paz interior, 

o poder como uma ansiedade interior. Porque o corpo é a única força à qual, mais cedo ou 

mais tarde, a mente tem de servir. 

O prazer é a única força que se consegue opor ao poder da mente. Mas o prazer dá medo 

e por isso olhar para a nossa vida como ela é, implica olhar para nós como somos e de 

aceder às memórias do nosso corpo. Às nossas emoções de dor ou de prazer, de ansiedade 

ou de amor. 
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O amor liberta o prazer a ansiedade cria o medo de viver. 

O prazer é a única força capaz de nos libertar do poder. 

O que significa que enquanto não vivermos em amor, isto é, em uníssono com os ritmos 

biológicos, nunca teremos prazer. O prazer é um estado de êxtase que emana do que é 

natural em nós. O prazer vem da vida que tem espaço para ser vida. O poder vem do vazio 

da vida que não encontra espaço para ser vida interior. 

A potência orgástica precisa de espaço para se revelar como corpo livre, sem 

congestionamento sexual. Como corpo instintivo, natural, vital. O prazer é entrega, o poder 

é controlo. O prazer é fluidez, o poder é rigidez. O prazer é ilimitado, o poder limitado. O 

prazer resulta de amor, o poder do medo de viver. 

Onde não houver corporalidade, não haverá prazer. Pode haver divertimento, alegria, mas 

não haverá prazer. 

O prazer está ligado às sensações e aos sentimentos, à intemporalidade do sentir do 

movimento do corpo, às emoções. A alegria e divertimento, a sensações temporais 

momentâneas desconectadas do significado da vida interior.  

Os sentimentos dão-nos significado de vida, as emoções não. 

Existe a tendência para associar alegria ao prazer, de que quem é alegre é feliz. Pode ser 

que assim seja, mas a probabilidade de o ser é diminuta. Pode-se pensar que os países 

mais ricos são mais felizes dado que têm mais dinheiro para fazer coisas, mas não é assim. 

O prazer está mais associado a ser coisas, a alegria, a fazer coisas.  

O prazer está mais associado ao sentir a vida, a alegria a viver a vida.  

Nas crianças parece haver no divertimento e na alegria, a presença de corpo e alma. Brincar 

é para eles uma forma de prazer criativo e de desenvolvimento humano. Nos adultos brincar, 

divertirem-se, parece ser hoje uma forma de fuga à realidade individual e social. Os 

entretenimentos dos adultos são hoje uma forma de fuga a vidas insuportáveis e a 

sensações e sentimentos intoleráveis e incomportáveis a um corpo que pretende se manter 

saudável, equilibrado com os ciclos naturais da vida. 

No prazer existe corpo e alma presentes, na alegria não parece existir consciência de corpo 

e alma. Como bem disse Alexander Lowen “negar a realidade interna é sintoma de doença 
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mental”. ”Sem um senso adequado de self, a fantasia se transforma em paranoia, o que não 

é nada divertido”. 

Alegria sem prazer desfragmenta o corpo, prazer com alegria, une quem somos ao quem 

pensamos ser. No prazer não precisamos de fazer, só precisamos de ser. De viver em 

harmonia com a vida que flui naturalmente dentro de nós.  

Em Biodanza acreditamos que o prazer vem da expressão de quem somos, do corpo 

instintivo, sexual, vital, em harmonia com o meio exterior, onde não residem 

condicionalismos morais, estéticos.  

Com sensação de vida, o prazer acontece. Como bem disse Alexander Lowen o alicerce de 

uma vida alegre é o prazer que sentimos em nossos corpos e que, sem essa vitalidade, ela 

se transforma na cruel necessidade de sobrevivência onde a ameaça de tragédia nunca está 

ausente. O prazer como expressão da vida, a partir do seu centro. 

A felicidade moderna parece ser uma ilusão, desprovida de um sentir e realidade, que não 

emerge do corpo harmonioso, prazeroso. De um corpo integrado, em que os seus 

movimentos são expressão dos talentos de Deus em nós. De movimentos onde existe 

(in)tensão de vida, ausência de esforço nos movimentos, mas sentido de vida.  

Quando existe ritmo, existe vida. Quando existe harmonia no corpo, o ritmo é sentido 

positivamente, quando existe desarmonia, o movimento é arritmado, gerando sentimentos 

negativos de um corpo não saudável. Parece estar bem, mas com o tempo irá se revelar 

doente. Em desarmonia com os ciclos da natureza o fluxo de vida não é natural, fluido e, 

consequentemente, a dor irá se apresentar na doença. 

Prazer e ansiedade / dor são polaridades de uma vida natural ou não natural. O meu bloqueio 

de emoções começou na infância, e revelou-se apenas aos 47 anos com uma insuficiência 

da válvula mitral. A minha biografia transformou-se na minha biologia.  

O prazer é sempre um sinal de harmonia corporal. A alegria, isoladamente, não. O prazer 

deriva de uma integração da forma de viver interior com o exterior. Existe sintonia entre o 

que se sente e pensa e o que se diz e faz. No prazer os movimentos são espontâneos, são 

um prolongamento do inconsciente, não resultam do controlo ou de uma intenção de 

resultado. Eles emanam de um corpo em plena vivência de si, num bem ser e bem estar 

existencial. 
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Num corpo livre para amar, o orgasmo deixa de ser um fim a atingir para ser um meio de 

elevação espiritual. Um caminho ascético como no amor provençal do século XII. Um prazer 

que emana da vida interior e não de um movimento relacional de procriação ou de relação 

social.  

Para aqueles que têm alguma experiência sexual, todos sabem que quanto mais temos a 

intenção de atingir um fim, a ejaculação, mais difícil é atingir o orgasmo. As mulheres 

conhecem bem essa realidade quando têm como companheiro um “procriador” e não um 

amante. Diz-se que perguntaram um dia ao célebre Casanova o que procurava ele ao ter 

sexo com tantas mulheres e porque as mulheres o amavam tanto, ao que respondeu não 

procuro possuir, procuro apenas encontrar um momento na vida que possa guardar por toda 

a eternidade. 

Rolando entendeu bem porque primeiro era necessário estimular a vitalidade, só depois 

passar pela linha da sexualidade e só depois então desenvolver a linha de criatividade.  

O prazer é um processo criativo só possível quando desbloqueamos o nosso corpo para 

pulsar em sintonia com a vida.  

A base do poder criativo é o prazer, a energia que emana da vida solta, fluida, sem couraças, 

sem defesas, num corpo desencouraçado, descongestionado. 

No prazer, a vontade retrocede e o ego se rende, perdendo a sua 

hegemonia sobre o corpo. Como alguém que assiste a um concerto 

e fecha os olhos deixando-se levar pela música: o prazer não pode 

ser possuído. É preciso se entregar a ele, isto é, que ele tome 

posse de nosso ser. Enquanto a reação à dor envolve um aumento 

de autoconsciência, a reação ao prazer causa e exige uma 

diminuição de autoconsciência. O prazer se esquiva do indivíduo 

auto consciente assim como é negado ao egotista. Para tê-lo 

preciso deixar as coisas acontecerem. 

Alexander Lowen 

Apenas um corpo integrado, não tem medo de se desintegrar quando se entrega ao amor a 

outra pessoa. A fusão de duas pessoas no ato de fazer amor, é difícil, porque nesse 



A Função do Orgasmo no Prazer de Ser Corpo 
Manuel Pelágio 

55 
 

momento, as duas têm de “matar” o seu ego, para poderem entregar-se à vida. E renderem-

se aos espasmos, ritmos e movimentos que emanam da vida.  

Nesse momento de eterna fusão, no pulsar erótico da vida os amantes deixam de ser eles. 

Como diz Octávio Paz tanto ao sonhar como no acasalamento, abraçamos fantasmas e há 

uma pergunta que a si próprios fazem todos os enamorados e nela condensa-se o mistério 

erótico: quem és? 

Sem um corpo livre, não existe prazer e sem prazer não existem atos criadores de vida.  

A entrega à vida é o ato mais criativo e mais inteligente do ser humano e também o mais 

difícil. Por isso com a linha de sexualidade, Rolando pretendeu resgatar as sensações da 

vida a partir dos instintos naturais do ser humano, num corpo liberto de tensões musculares. 

Um corpo vivo, é tanto mais vivo quanto melhor for a sua capacidade de respiração e de 

movimentação. De fluir com a vida. 

2.2 A Importância do Corpo para o Amor e para o Prazer 

Vestido ou nu o corpo é uma presença: uma forma que, por um 

instante, é todas as formas do mundo 

Octávio Paz 

O corpo juntamente com a alma são os “veículos existenciais”, terrenos, da busca do amor, 

da completude, da metade perdida, do ser andrógeno de Platão. Foi Platão, e não a igreja 

cristã, que condenou o amor carnal como um pecado contra o espírito porque, para ele, a 

forma era a ideia, daí o termo amor platónico, o amor sem corpo presente. O corpo foi o elo 

mais fraco, porque mais visível e, por isso, o objeto mais manipulável por todos os jogos do 

poder, sociais e económicos. 

A ideia do amor como forma de vida, ideal e superior, tem a sua origem no século XII através 

de um grupo de poetas no seio da nobreza feudal do sul da antiga Gália, coincidindo com o 

aparecimento de poetas líricos do amor cortês.  

O amor platónico começava finalmente a ser idealizado como um conjunto de práticas 

humanas de existência em que o corpo estava finalmente presente. O amor idealizado 

começou finalmente a ser encarnado, numa prática de cortesia e de relação terrena, 
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existencial. A cortesia era uma escola de sensibilidade e de desinteresse (Paz, Octávio) e o 

amor uma arte de morrer e de renascer. 

O amor cortês era por essa altura conhecido como “fin`amors” termo provençal para amor 

mais fino, para o amor puro. Não como forma de procriação, ou de cópula, mas de 

santificação, de purificação da alma. O corpo não como veículo do prazer per si, mas de 

meio auxiliar de elevação do Ser, da alma. Uma ascética e uma estética (Paz, Octávio). 

A título de curiosidade, os poemas eram escritos em língua corrente, vulgar, não em latim, 

pois os poetas queriam que as damas os ouvissem e os sentissem, quando os liam 

acompanhados de música. O poder deflagrador da música aplicado ao amor, que Rolando 

soube tão bem associar ao processo da Biodanza e à poética do encontro amoroso. 

O amor cortês coincidiu também no século XII, com o maior reconhecimento da mulher em 

pleno período feudal, mais tarde retirado pelo poder absoluto da igreja e da monarquia 

absoluta. A história do amor esteve sempre associada à história do poder, do controlo. A 

história do poder das mulheres é indissociável do seu poder para amar, da história do amor. 

Também a história do corpo é inseparável do poder político, de cada momento da história. 

Principalmente do feudalismo em que se iniciou uma história real de amor entre homens e 

mulheres, completamente contrária aos ensinamentos da igreja. Sem amor não há poder, 

não há vida. 

Platão ficaria talvez envergonhado ao ver o amor platónico encarnado num caminho prático 

de relação. Num caminho de purificação do ser humano através do amor entre os senhores 

e damas do passado. Na lógica de Platão o amor é um caminho ascético em direção a Deus. 

Um caminho que condena o prazer físico. Um caminho que separa corpo e alma. 

Na lógica mais do amor cortês, dos poetas provençais, o amor é mais uma prática de 

purificação e de transcendência do ser humano. Em 2009, quando esteve em Portugal, 

Rolando respondendo a uma pergunta, afirmou que o erotismo e o amor eram uma das 

formas mais belas de transcender a nossa própria humanidade. Uma forma de revelação de 

uma realidade transumana (Paz, Octávio). 

Absolutamente determinados pelas almas viajantes que os habitam e visando a sua 

completude, mito do andrógeno de Platão, os corpos falam-se. Mesmo antes de todas as 
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outras linguagens, os corpos falam-se de forma subtil, conforme nos indicam todos os textos 

de Rupert Sheldrake. 

Assim que, o amor não existe em si como substância, é o acidente de uma substância 

(Dante, Vita Nuova, Capítulo XXV), algo que simplesmente acontece. 

Qualquer que ela seja, a linguagem corporal é a linguagem da vida no seu máximo expoente. 

Sem intervenção da mente social, moral, os corpos falam-se a partir da sua natureza vital. 

No amor cortês a matéria era importante, o corpo era fundamental. O primeiro mandamento 

do amor cortês, a cortesia, era o amor e um corpo formoso. 

A poesia provençal do amor cortês era o primeiro grito de que a corporeidade é fundamental 

ao amor puro. Aquele que não exclui o corpo, mas que não o vê como fim último. O amor 

maior através do corpo sagrado. O amor de um homem pela formusura da mulher. Fazer a 

corte como forma de honrar o corpo estético e ascético.  

A igreja ao tirar o poder e a liberdade do amor às mulheres, tirou também aos homens o 

poder de iniciação e de ascensão através da alma feminina.Foi um ato político, que hoje se 

compreende à distância de uns séculos já que o amor potencia a ascensão humana e a 

iniciação para outros níveis de sabedoria universal.  

O amor é uma elevação, uma mudança de estado; os amantes transcendem por 

um momento ao menos, a sua condição temporal e, literalmente transportam-se 

a outro mundo (ascensão). Quanto à segunda (iniciação) conhecem uma 

realidade oculta. Trata-se de um conhecimento não intelectual: o que contempla 

e conhece não é o olho do intelecto, como em Platão, mas o do coração. 

Octávio Paz 

O caminho do amor é ainda hoje a cortesia das almas errantes que se encontram, como por 

acaso, num acidente de substâncias e que no seu destino final se fundem carnalmente. 

O corpo não pode ser nunca o destino mas tão-somente o caminho de ascensão e de 

iniciação humana. Não como instrumento de procriação, mas como rito de prazer e de êxtase 

do corpo carnal. Como bem disse Octavio Paz a consumação do amor é o gozo carnal, como 

forma de transcendência do ser humano: ascensão e iniciação. 
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Um corpo pulsante, orgástico, com capacidade de entrar em sintonia biológica com as 

necessidades vitais do corpo, tem à sua disposição os mecanismos básicos da vida que lhe 

permitem transcender através do corpo as limitações da carne e ascender ao eterno retorno 

do seu ponto de origem.  

O amor iniciático tinha corpo, era iniciático, novo, aventureiro. Colocava à prova os amantes.  

O “assai” era a etapa das etapas da iniciação antes da consumação física. As provas de 

amor. Ver sem tocar. Apreciar a rotina da amada, a sua nudez, os seus “vales, colinas e 

florestas” e acaricia-las com o olhar, sem nunca tocar. Era preciso provar antes de incorporar 

a sua amada. No amor cortês que deu origem ao amor ocidental e árabe, os ritos eram a 

forma de enaltecer e celebrar os prazeres físicos, como forma de chegar ao mais alto nível 

do amor. A joi, exaltação da felicidade inominável. 

No século XII o amor cortês escravizava os amantes às suas damas. As mulheres eram os 

senhores a quem se devia vassalagem amorosa através dos sentidos humanos mais 

apurados. A cortesia era uma dança amorosa de sacralidade apurada entre o saber 

contemplar e o saber amar. Entre o saber ser e o saber ter. Entre o saber respeitar e o saber 

tomar. 

A espera era a prova de um amor maior. Quem não soubesse apreciar a amada nunca 

poderia ascender a mais. Quem não sabia observar o belo, a natureza, a nudez, a alma 

nunca poderia ascender ao amor. 

Ainda hoje os poetas do amor cortês marcam um ideal de vida e de saber estar no amor. De 

acordo com Octávio Paz o amor é uma confraria espiritual e só aqueles que têm um espírito 

generoso podem amar realmente. Também para Guido Guinizelli (verificar), o amor era uma 

via apenas disponível para aristocratas do coração. 

A sensibilidade e cortesia do homem atual tem raízes e história no amor dos poetas 

provençais. Os mitos humanos da nossa imaginação, de onde se destaca o amor, tiveram 

origens profundas na história e estórias da europa antiga, mas também em toda a influência 

árabe-muçulmana da península ibérica. 

O amor erótico da modernidade tem raízes profundas na cortesia provençal de uma 

sociedade requintada de aristocratas do amor, onde se amava através do prazer do corpo e 

da sua contemplação. 
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O corpo sensível é central e fundamental ao amor não só na sua dimensão, espiritual, física 

mas também biológica. Sem a capacidade de sentir perde-se na humanidade toda a 

capacidade de reagir à dor ou ao prazer. De amar e de nos reequilibrarmos ou nos 

desenvolvermos.  

Daí a importância do sentir. 

Quem não tiver corpo em si, nunca amará nada nem ninguém, pois só um corpo sensível é 

musculado para amar.  

Um corpo insensível nunca terá acesso a uma vida orgástica, de prazer e de êxtase pela 

vida. A insensibilidade corporal bloqueia toda a escuta dos sentimentos, do sentir do corpo 

em movimento, de vivenciar a experiência da vida com sentido de vida maior. 

Adele Cremona, na sua maratona da Biologia do Amor, ressaltou a importância da dimensão 

corporal, vital, biológica do ser humano como seres criados, tramados pelo cosmo para o 

amor. 

Uma trama biológica, complexa, una, humana, mas amorosa. 

O amor, mais do que uma forma de cooperação e de relação, é uma “forma” da vida. Uma 

forma vital; de ser fora o que se é dentro. De homogeneização da vida vital e biológica com 

a vida existencial. 

 

2.3 Rolando Toro e Wilhelm Reich 

Pretendi nesta monografia apresentar não somente as influências de Wilhelm Reich no 

modelo teórico da Biodanza, mas também mostrar a minha visão enquanto participante do 

movimento ao longo destes últimos 10 anos. Todas as afirmações que faço neste 

documento, não referenciadas, são da minha inteira responsabilidade e visam trazer à ideia 

e à reflexão do leitor outras perspectivas e olhares sobre o próprio modelo teórico da 

Biodanza, à luz do que me foi chegando na elaboração da monografia. 

Em Janeiro de 2009 em Lisboa, quando encontrei pessoalmente Rolando, ele ensinou-me 

duas coisas fundamentais para o meu caminho de vida como individuo, como facilitador de 

Biodanza e como professor na área da liderança.  
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Duas aprendizagens transmitidas, sem nenhuma palavra. 

A primeira aprendizagem de vida na presença de Rolando foi que a potência de influência 

dos seres humanos é diretamente proporcional à potência da sua própria humanidade. À 

sua capacidade de Ser, um Ser Humano. Não é necessário expressar para influenciar.  

Para influenciar é preciso ser-se Humano.  

Para ter a potência de influenciar é preciso ter a capacidade de amar. 

 Por isso o primeiro movimento em Biodanza é sem dúvida o do amor universal, que se 

impõe a cada facilitador de Biodanza. O aluno de Biodanza em presença da sabedoria do 

seu facilitador, de um Ser Humano capacitado, transforma-se. 

No final dos seus dias por Lisboa, Rolando disse-nos que a grande pergunta que se impõe 

a cada homem e mulher é; Sou eu um Ser Humano? Afinal o que é um Ser Humano é a 

grande pergunta universal que se impõe!. 

A caminho do trabalho na semana seguinte durante cerca de 5 dias, chorei todos os dias 

tocado não pelas palavras, mas pela energia de humanidade desse pequeno grande 

homem. 

A segunda aprendizagem de vida que me transmitiu, sem expressar uma única palavra, foi 

no momento que o cumprimentei. Fiz uma saudação baixando a cabeça, os olhos, com as 

mãos colocadas em forma de agradecimento, ao que ele rapidamente se cercou de mim, fez 

um olhar de reprovação, abanando a cabeça dizendo não e com a sua mão direita me 

levantou o queixo até ter os meus olhos ao nível dos dele. De uma forma simples ensinou-

me que não somos nem mais nem menos do que ninguém e que o nosso poder pessoal não 

pode estar nas mãos dos outros. 

E, por isso, com respeito pelo Mestre apresento perspectivas adicionais que retiro do Modelo 

Teórico da Biodanza de Rolando Toro e de Wilhelm Reich. A ideia não é contestar, antes 

pelo contrário, de elevar através da compreensão do seu trabalho, o homem e o seu 

processo de desenvolvimento pessoal. 

Dito isto, gostaria de afirmar que considero Wilhelm Reich, o autor e investigador que maior 

influência teve na definição do Modelo Teórico da Biodanza.  
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Rolando e Reich tinham muito em comum sendo que o modelo na sua essência é 

profundamente Reichiniano. 

Rolando e Reich eram ambos revolucionários ao serviço do amor. Ambos postulavam o 

amor, como o destino da humanidade.  

A sua grande utopia era o Amor. 

Rolando quis encontrar a fonte do Amor Original, Reich quis encontrar a fonte do Amor 

Universal. Ambos sonharam com a possibilidade de os homens viverem em amor a partir da 

sua mais profunda humanidade. Ambos acreditavam que o Ser Humano é um Ser que nasce 

bom e que é a sociedade e a aculturação da criança, dos seus instintos e da sua natureza 

biológica ”adulterada”, que os faz menos bons. 

Rolando falou da Identidade como caminho de destino, a partir dos potenciais genéticos. 

Uma identidade que tem início nos potenciais genéticos e que tem como fim, uma genética 

potenciada. A semente transformada pelo processo de vida, voltando sempre ao ciclo da 

semente. Reich falou da vida biológica e da necessidade de permitir que a vida vital, 

orgânica, encontrasse o seu caminho natural de integração.  

Quando falam em vida, ambos referem-se à vida biológica, orgânica, que é a fonte e reflexo 

de toda a vida existencial e da expressão de todos os movimentos corporais, do carácter de 

Reich ou da dança de Rolando. 

Os dois quiseram integrar o que Descartes separou, o corpo e a alma. Integrar o corpo 

despedaçado nos seus movimentos pela repressão sexual de Reich, ou pela repressão dos 

instintos de Rolando. 

Como terapeutas ambos romperam com a distância entre psiquiatra e paciente, percebendo 

que o “facilitador” da cura é em grande parte a forma de relação que se estabelece entre 

terapeuta e paciente. A aceitação social da individualidade de cada um como forma de 

reconhecimento. 

Ambos escolheram o movimento como forma de terapia e de desbloqueamento do corpo. 

Reich através da sua técnica de Vegetoterapia, Rolando através da Biodanza.  

Para Rolando a dança era a maneira ideal de integrar corpo e alma sem níveis de 

consciência elevada e de recuperar a pulsação vital do corpo. Na sua metodologia atribui à 
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vida, o sentido maior de toda a existência. Também Reich atribuiu ao poder da vida, o 

potencial orgástico de conexão universal, que dá sentido e significado à vida. 

Parece-me a mim que na realidade o processo de integração da identidade de Rolando, 

funde-se com o próprio processus vitae de Reich, de que irei falar mais adiante. 

O primeiro eixo do modelo teórico de Biodanza, era na sua simplicidade o modelo da própria 

vida. Um modelo de expansão / contração. O pulsar “continuum” da vida entre Identidade e 

Transe, mais tarde chamado de estado de regressão, estado de retorno ao primordial. 

 

Pulsar, transversal e central a todo o processo em Biodanza.  

Pulsar a que mais tarde se chamou transe, uma forma de transitar entre estado de 

consciência intensificada de si mesmo e estado diminuído de si mesmo. Variações sobre o 

estado de consciência sobre a sua própria vida, sobre o seu corpo enquanto vida.  

Pode-se pensar no transe como um momento de alteração de estado, mas a ativação e 

regressão que se dança em todas as aulas é em si mesma a dança da vida em que 

literalmente se dança a vida, orgânica, através de indução de vários fatores como a música. 

Faz mais sentido quando olhamos a palavra Biodanza sobre outra perspectiva. 

 A Biodanza é a Danza da Bio, da vida biológica. 

Rolando falou em elevar a capacidade dos potenciais genéticos até à identidade, utilizando 

mecanismos de transe, Reich falou em elevar a vida até ao potencial orgástico através da 

aprendizagem da pulsação entre estado de tensão e de descarga. 

Quando olhamos o quadro apresentado por Rolando na apostilha de Transe, percebemos 

que no outro extremo dos potenciais genéticos de Rolando está a potência orgástica de 

Reich como movimentos naturais de um corpo integrado, em estado de identidade. 
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Mas é interessante ao olhar para este quadro que o eixo horizontal fala-nos do pulsar entre 

movimentos organizados por uma Consciência intensificada, movimentos organizados a 

partir da vivência e de Regressão ao estado primordial através da vivência. 

Esse transitar, faz com que os movimentos organizados geneticamente se transformem em 

movimentos naturais e orgásticos. 

Ambos suportam-se na vida genética, na biologia como fatores de potencial humano. O 

inconsciente vital de Rolando é o psiquismo celular de Reich. Recuperar a vitalidade é 

recuperar o movimento vegetativo, “inconsciente”, das células. 

Em Biodanza o movimento genético livre é projetado para um estado de vida orgástico em 

que o próprio corpo entra em sintonia com a sua origem cósmica. Rolando em Lisboa afirmou 

que as leis que nos regem são cósmicas e não humanas. As leis arquetípicas que nos 

potenciam são universais, mas a forma é individual. 

Em Biodanza a vitalidade é vista, sentida e dançada como a capacidade energética de trazer 

força e dinamismo à corporalidade. Rolando quis estimular os princípios de saúde através 

dessa fonte de saúde vital, como energia de vida. Reich quis medir essa energia vital, pois 
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acreditava ser ela a própria fonte da vida que brota das dinâmicas celulares. Para muitos ele 

quis medir a energia de Deus e por isso ter sido tão contestado.  

Para ambos a verdadeira liberdade de ser e viver era a liberdade de representar a sua 

própria divindade inerente, sem que não pode haver saúde verdadeira (Rudhyar, Dane). Daí 

a importância de libertar a vitalidade natural do corpo das repressões sociais. No centro de 

toda a luta de Reich, para trazer mais amor e paz ao mundo, e também de Rolando, estava 

a vivência profunda da humanidade em cada vida, em cada pessoa. 

Ambos colocaram a vida no centro dos seus processos de cura. Ambos perceberam que 

não haveria desenvolvimento da vida, sem corporeidade. Da sua experiência clínica e 

prática, ambos compreenderam que a vida não vivida sempre se exterioriza em movimentos 

não naturais, pelo que se impunha recuperar os movimentos internos orgânicos. 

Reich propôs-se a apoiar as pessoas a recuperar as suas sensações de vida através da 

técnica de desbloqueamento de carácter a que chamou vegetoterapia. Rolando fê-lo através 

da vivência e do corpo sensível aos estímulos emocionais de vida interior. 

Tanto Rolando como Reich eram homens livres, com coragem e determinação. Contra tudo 

e contra todos ambos fizeram uma verdadeira revolução individual e social através da ideia 

de se viver a vida em total integridade com o nosso ser mais intímo. Ambos não se deixaram 

esmagar pelo peso da sociedade ficando sempre do lado da vida. 

A vida para eles sempre esteve em primeiro lugar. 

 

2.4 A Aprendizagem do Ciclo de Vida em Biodanza 

Para Rolando, a missão primordial do facilitador de Biodanza é apoiar a recuperação da 

alegria de viver. Mais tarde ele falou do êxtase de viver, do prazer de viver com satisfação 

através da conexão com o primordial, com a universalidade. 

A alegria de viver de Rolando brota da própria vida. Facilitar o prazer de viver significa isso 

mesmo facilitar o viver, com alegria. Não é possível viver em prazer, em alegria, sem a vida 

ao centro, base do princípio Biocêntrico. 

A aprendizagem do ciclo de vida em Biodanza faz-se através do hábito de aprender a pulsar 

corporalmente em harmonia com a vida. 
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A curva da aula em Biodanza é a própria pulsação da vida em sentido maior.  

Ativação / regressão, ativação / regressão, contração / descontração, contração / 

descontração…., uma forma de reencontro com o pulsar da vida através de movimentos 

induzidos pela música, a que o sistema neurovegetativo, simpático e parassimpático 

responde, pulsando de uma forma mais equilibrada, uma vez que se sintoniza com o pulsar 

da vida orgânica /celular.  

O stress do dia-a-dia faz-nos andar mais simpaticotónicos, criando desequilíbrios orgânicos 

que se traduzem em disfunções orgânicas. O descanso, o relaxamento faz-nos mais 

parasimpaticotónicos.  

Qualquer desequilíbrio de vida existencial, provoca uma reação negativa na vida biológica. 

Em Biodanza, a curva das aulas ajuda-nos a aprender a pulsar de acordo com a vida 

vegetativa para que o organismo não se desequilibre. 

 

Se alguma dúvida houvesse de que Rolando teria lido o livro A Função do Orgasmo de 

Wilhelm Reich, ela ficou totalmente esclarecida com esta última tabela, pois a tabela de 

Funcionamento do Sistema Nervoso de Rolando no Tomo II páginas 482-484 é a própria 

tabela de Reich com mínimas alterações. 
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A curva da aula de Biodanza ativação / regressão visa recuperar a resposta neurovegetativa 

natural que induz ao equilíbrio tensão / descarga do corpo na sua pulsação vital conforme 

mencionado por Reich.  

A curva da aula relembra em cada sessão, independentemente da linha de vivência, que a 

pulsação é a fonte da vida. Daí a importância de uma boa pulsação respiratória. Segundo 

Rolando a respiração é o caminho mais direto para conectar-se com o próprio corpo e com 

o universo. A respiração é o primeiro movimento de vida e da Vida na terra, fora do útero 

materno.  

A regulação do movimento em aula é também a regulação da respiração. O stress da vida 

atual comprime-nos o corpo, a boca, a garganta, os pulmões, o diafragma e a alma limitando 

o fluxo de oxigénio essencial à vida. Num corpo comprimido, há menos volume de oxigénio, 

menos combustível para as células e por isso, menor capacidade vital. Com menos oxigénio 

a capacidade energética do corpo, resultante da combustão celular, é muito menor. 

Reich ao desbloquear os movimentos do corpo estava a recuperar também a pulsação 

natural do corpo somatizado e encouraçado. Rolando na sua genialidade introduziu a música 

como auxiliar de desbloqueamento do corpo, a dança como movimento integrativo da vida, 

de intimidade biológica vital.  

Facilitar a reaprendizagem da pulsação da vida, despertando as sensações vitais é um 

objetivo transversal a todas as linhas de vivência como forma de transformar o modo de 

viver. E quando se menciona a forma de viver é mesmo a forma biológica, de vida, na 

intimidade do nosso corpo. Daí a importância de dar espaço interno à vida através do 

desencouraçamento muscular. 

Reich devolveu as sensações de viver aos seus pacientes através da sua terapia de 

desbloqueamento do movimento dos olhos, das mãos, da boca, da garganta, do diafragma 

e da pélvis recriando-lhes uma nova forma de vida. Através de uma nova forma de viver o 

seu corpo, através da recuperação do seu ritmo neuro-vegetativo natural, o ritmo da vida. 

Para Rolando o tema da Sexualidade é também um tema central como caminho de 

transcendência. Desenvolver a sexualidade era para ele, à semelhança de Foucault, a 

liberação do esquema do poder, ingressando na corrente profunda e incondicional da vida 
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A fusão de dois seres humanos através da sua sexualidade é um acontecimento de 

humanidade, cósmico e universal que dá sentido à vida. E, por isso, impunha-se retirar do 

caminho tudo o que impedisse as diversas manifestações da sexualidade; o desejo, o prazer, 

o orgasmo.  

Tal como Reich, Rolando não se focou na genitalidade, a preparação para o prazer sexual 

não pode reduzir-se à simples excitação da sensibilidade genital. Desenvolver a sexualidade 

era para ele, acima de tudo, desenvolver a capacidade de aceder ao prazer, pois só através 

dele seria possível ultrapassar os desafios e dores do passado. 

Segundo ele, o acesso ao prazer através do prazer da dança, no sentido que lhe dá a 

Biodanza, era a primeira abertura. Aprender a sentir a música em estado transe era a 

segunda forma de abertura ao prazer. Tornar-se consciente dos processos cotidianos era o 

terceiro caminho. Desenvolver todas as possibilidades do erotismo e da carícia era a quarta 

forma de acesso ao prazer. 

Para Rolando, poder fazer uma carícia com amor era um grande avanço neurológico que 

possibilitava sacralizar o sexo.  

O sexo não podia ser um mero ato funcional de procriação e sim um ato de celebração e 

participação numa misteriosa fusão com o todo, que rompe para lá do nosso entendimento. 

Segundo ele, o verdadeiro magnetismo sexual, o desejo, confunde-se com um estado de 

alucinação, impregnado de misticismo, de êxtase e de poesia. 

O desejo era para Reich um tema central com dimensão corporal. Segundo ele, a repressão 

sexual tinha para além do âmbito psíquico componentes políticas e sociais. A energia do 

desejo não se submerge no inconsciente, sendo que fica retida nos músculos e nos órgãos 

em forma de couraça caracteriológica e tensão visceral. Para Rolando o desejo não se 

resumia apenas a aspeto sexual, mas envolvia também dimensões afetivas e de relação 

transcendental com a natureza. 

À semelhança de Reich, Rolando considerava que os transtornos sexuais eram resultantes 

de um desequilíbrio profundo nos impulsos vitais. Do ponto de vista da Biodanza os 

problemas sexuais são considerados como problemas da totalidade existencial. 
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2.5 A Reaprendizagem dos Movimentos Naturais do Corpo. 

Em Biodanza dança-se a vida. 

A dança como uma extensão e expressão de vida. Se a Vida é movimento, então os 

movimentos do nosso corpo também mostram a forma como vivemos. O corpo inteiro 

ensaia-se no palco da vida e todo o dia é dia de ensaio. E na leitura dos movimentos 

corporais é possível observar o passado de cada pessoa, pois as memórias passadas 

desses teatros, residem na corporalidade. 

Todos os dias são dias de teatro no palco da vida. No teatro da vida o corpo é o principal 

ator, sendo que nos comportamentos de cada pessoa, o inconsciente é o ator principal. 

Em Biodanza aprende-se a partir do movimento, onde o corpo é a fonte principal de 

aprendizagem. Mexemos o corpo em movimentos expressivos de vida como forma de 

integrarmos vida em nós. Reich fez do movimento, da reaprendizagem de movimentos 

naturais a base fundamental da sua terapia de desbloqueamento de couraças. Após 40 anos 

de psicanálise percebeu que era possível, através do movimento, aceder aos complexos do 

inconsciente. Mais tarde, Alexander Lowen seu seguidor, fundou a Bioenergética e também 

Rolando Toro a Biodanza.  

Ambos perceberam que a reaprendizagem de movimentos pode ser fonte de cura de muitas 

neuroses, derivadas da repressão dos instintos e da “congestão sexual”. Reich considerava 

que o êxito da sua terapia se devia em 70% à reaprendizagem dos movimentos naturais e 

30% à integração da experiência em contexto de psicanálise. 

Em Biodanza, Rolando centrou-se nos movimentos como fonte de cura e de reaprendizagem 

de vida. Através de várias categorias de movimentos e de expressões arquetípicas de 

humanidade. 

Se observarmos os movimentos das pessoas comuns, eles são espelho de um corpo 

desarmonioso. O corpo não está doente, mas não está saudável, é um corpo fragmentado, 

partido ao meio, em que a cabeça não se encontra sintonizada com o corpo. O corpo visível 

é um espelho da vida vivida, reflexo do passado. Para compreendermos e integrarmos quem 

somos, precisamos de chamar ao palco o corpo. Foi isso que fez Rolando. 

Sem corpo no centro da aprendizagem, tudo será uma ilusão da mente.  
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A irrealidade que resulta da perceção cognitiva da mente se transformará em todo um teatro 

interno da mente que não corresponde à realidade. Merleau Ponty fala do corpo como uma 

obra de arte em movimento em que o conhecimento aparece como fruto da perceção, como 

um sentido da motricidade humana.  

Em Biodanza ensaiam-se movimentos de vida, como forma de recuperar a vida. 

 

2.6 A Importância da Respiração na Potência Orgástica 

Respirar profundamente é fundamental para criar no corpo melhores condições para a vida 

e para aumentar a potência e duração do orgasmo. 

Respirar e movimentar-se são duas das funções orgânicas primordiais para uma vida 

saudável. Respirar num corpo flexível, não encouraçado, permite ao corpo absorver maiores 

quantidades de oxigénio.  

Quanto maior a oxigenação do corpo maior a sua vitalidade. 

Quando fui operado ao coração devido a uma insuficiência da válvula mitral, nos dias que 

precederam a operação, o meu corpo entrou num equilíbrio disfuncional fazendo com que 

os pulmões tivessem metade da sua capacidade de inspiração. O resultado imediato foi que 

o corpo deixou de ter vitalidade. Subir umas escadas fazia com que ficasse imediatamente 

sem energia.  

O oxigênio é o principal combustível do corpo. No entanto, os terapeutas, e mesmo os 

facilitadores em Biodanza, dão pouca importância ao movimento extensivo da respiração a 

par com os exercícios de movimento.  

Porque o corpo está preso nas suas couraças musculares, sem condições de se expandir 

no seu volume e alongamento, é muito comum encontrar cansaço e falta de vitalidade em 

pessoas que respiram sem profundidade. Uma respiração “deprimida”, fraca, leva à 

depressão e à fadiga. Uma respiração curta, onde o nível de oxigenação não é suficiente 

para alimentar todas as células do corpo, é uma respiração desequilibrada por desarmonia 

corporal. 

Parece fundamental abordar aqui este aspeto da respiração, tão esquecido pelos médicos, 

terapeutas, coachs e facilitadores absolutamente indispensáevl para uma vida saudável e 
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para uma vida sexual que nasce do prazer e das sensações. E por isso, absolutamente 

“sensacional”. 

A falta de capacidade do corpo para respirar, normalmente, resulta de um estado de 

ansiedade e de tensão muscular que bloqueia toda a flexibilidade extensiva do corpo para 

inspirar maior capacidade de oxigénio e expirar maiores quantidades de dióxido de carbono.  

Também na sexualidade um corpo pouco elástico, encouraçado pelos músculos, é pouco 

vital. Visto sobre duas perspectivas, não tem tanta energia para o amor e os seus 

movimentos sexuais não são espontâneos porque não nascem de um corpo harmonizado. 

Um corpo sexual sem vitalidade ao se aproximar do clímax, tem tendência para suspender 

a respiração, eliminando a possibilidade de se entregar ao prazer da vida do ato sexual. É 

muito comum em corpos ansiosos, no momento do orgasmo, haver períodos de falta de ar, 

como se tratasse de uma crise asmática. 

E a pergunta que se impõe fazer é porque é que num momento tão especial como é 

orgasmo, as pessoas não se entregam às sensações do momento de uma forma natural.  

A resposta é porque têm medo de sentir. 

A maior ou menor elasticidade corporal à respiração está diretamente ligada à ansiedade 

que homens e mulheres sentiram em criança. Quando reprimidas num processo de 

aculturação pouco natural e muitas vezes agressivo, a primeira reação da criança, instintiva 

é cerrar os dentes, suspender a respiração e fechar o ânus. Reações instintivas, biológicas, 

orgânicas, de defesa a um meio ambiente externo e adverso com vista a evitar viver 

sensações de dor. 

Não respiramos normalmente porque temos medo de regredir aos lugares de dor, aos 

momentos de infância onde ocorreram sensações desagradáveis. Suspendemo-nos em 

momentos desconhecidos porque fugimos da dor. E como não exteriorizamos sensações 

ficamos em ansiedade constante, em stress. 

Limitados através de uma respiração insuficiente para um corpo saudável, mantemo-nos em 

modo de sobrevivência, mas não em vivência permanente.  

Uma respiração curta resulta de um corpo deprimido. Os bloqueios à respiração acontecem 

essencialmente na zona do maxilar, pescoço, peito, diafragma, abdómen e pélvis. Não de 

uma forma situada, mas em zonas musculares. 
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Criando um movimento ondulante em todo o corpo, uma respiração adequada, mais do que 

ser expansiva, deve ser alongada desde a parte superior do peito até à zona pélvica.  

Também na respiração a pélvis deve ser ondulante. Na inspiração para trás, na expiração 

para a frente, o reflexo orgasmático de Reich presente ativamente no ato sexual.  

Para trás perceção de sensações, para a frente entrega de sensações. 

A respiração plena e unitária, a respiração que envolve todo o corpo, 

 leva a um orgasmo que inclui todo o corpo. 

Alexander Lowen 

Em situações de ansiedade, de stress, a respiração contrai-se não ajudando à oxigenação 

do corpo. Por isso é normal que haja uma tendência para os fumadores serem pessoas com 

alguma ansiedade, tendo dificuldade de respirar.  

Sugar um cigarro ajuda-os a fazer respirações mais profundas e a melhorar o alongamento 

das respirações sem o receio de ir ao lugar das sensações de dor. Tornam-se assim 

dependentes do cigarro para ajudar o corpo a estimular inspirações e expirações mais 

profundas do que poderiam fazer naturalmente. 

A respiração profunda é sinal que o organismo vivenciou uma completa 

gratificação erótica no estágio oral e é capaz de uma satisfação sexual completa 

no estágio genital 

Alexander Lowen 

Sem respiração profunda não há sensações, sem sensações não há prazer, sem prazer não 

há orgasmo. Assim, sem respiração não há orgasmo. Pode e existirá ejaculação, mas não 

haverá orgasmo, essa fusão com o todo universal, com a vida através do erotismo, através 

do outro numa relação sexual.  

Sem se reaprender a respirar a vida, vital, biológica e sexual, é muito limitada pois não 

existem sensações de vida.  

Um corpo orgástico necessita de aprender a ser flexível e a não ter medo de ser um corpo 

sensível. Daí a importância da Biodanza na vida de tanta gente. A dança, e os vários tipos 

de exercícios, movimentos, induzem vários tipos de respiração criando um desbloquear do 
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corpo da respiração e couraças musculares. Um corpo bloqueado através da respiração não 

tem capacidade de se excitar com o prazer de viver. 

O mais importante em Biodanza é resgatar o sentir 

Nuno Pinto 

Toda e qualquer emoção não expressa, contrai os músculos. Emoções não expressas 

tornam o corpo tenso e exigem por parte de cada pessoa um esforço adicional para liberar 

as suas couraças. Em Biodanza a linha da vitalidade, anterior à da sexualidade pretende 

apoiar esse caminho. As tensões musculares não conseguirão nunca se desbloquear 

enquanto não se trouxer energia adicional, oxigénio e açúcar, aos músculos cristalizados 

pela contenção de emoções.  

Um corpo liberado, vibra de vida. E excita-se com a sua própria naturalidade.  

Toda a sensação tem origem na vida e por isso enquanto não 

se sentir a vida não há prazer. Subjetivamente o que se sente 

no prazer ou na dor é a qualidade da mobilidade do corpo. 

Alexander Lowen 

Os exercícios de vitalidade ao trazerem maior movimento ao corpo, induzem exercícios 

respiratórios que trazem mais oxigênio ao corpo, disponibilizando mais espaço para as 

sensações e para o prazer. 

Dito isto é fácil perceber que a grande patologia humana da modernidade é a sua 

incapacidade de sentir, a sua insensibilidade, a ausência de sensações pela ausência de 

consciência do corpo e da vida na existência. 

Respira-se mal porque se foge à dor das sensações, do passado. No entanto, não existe 

prazer sem passar pela dor. O medo do prazer de viver está relacionado com o medo da 

dor. Há que ser corajoso se queremos viver melhor.  

Rolando sabia que a linha da criatividade, a terceira, só poderia aparecer após o 

desbloqueamento das sensações, onde está bem clara a importância de desbloquear o 

instinto sexual. 
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Reich tal como Rolando sonharam com um mundo de amor livre, do ser criador que bebe 

nas sensações a fonte de todas as soluções. Sem sensações não existe poder criativo, o 

poder desenvolvido a partir da essência maior da vida, o amor. 

 

2.7 A Desblindagem do Corpo em Biodanza 

Em Biodanza os exercícios mais associados ao desencouraçar dos anéis de Reich, são os 

segmentares.  

Mas em todos os exercícios propostos no processo da Biodanza, as duas funções 

fundamentais para o corpo estão sempre presentes: respirar e movimentar-se.  

Mesmo nas posições geratrizes, o movimento acontece com enorme intensidade quando 

aparentemente nada acontece. Nos corpos cansados, suados e erotizados, muita coisa 

acontece na alma dos amantes enlaçados. Para que as sensações e o prazer façam emergir 

a potência orgástica do corpo para se exprimir em total espontaneidade torna-se, assim, 

bem presente a importância de recuperar a mobilidade total do corpo.  

Tanto Rolando como Reich criaram uma técnica ativa de efeitos terapêuticos, com a 

participação ativa do “paciente”, em que por determinados momentos como na vivência, o 

participante deixa de estar angustiado com o medo de perder a sua identidade do presente 

momento. 

A tabela abaixo retirada do livro de Rolando, Biodanza, parece indicar que tanto ele como 

Reich propunham caminhos de cura convergentes através da liberação de movimentos. 

1. Liberação de tensões por meio de ritmos progressivos 

2. Exercícios de harmonização mediante danças que elevam a unidade, o equilíbrio e a 

harmonia interna 

3. Eliminação de sentimentos de culpa por meio de danças de comunicação e contato. 

4. Exercícios de controlo de identidade 

5. Introdução de estados de regressão integrativa 

6. Restauração da estrutura afetiva 

Rolando centrou-se na dança e em exercícios específicos, como forma de desmontar o 

carácter de Reich, as couraças que impedem as sensações de prazer. Para Rolando a dança 
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visava na sua génese “a perceção profunda da sacralidade da vida”. Dançando, acreditava 

ele, era possível reencontrarmo-nos com todo o ciclo universal cósmico. A dança da vida em 

todo o seu esplendor. 

Através da dança e da linha de vivência da Sexualidade, especificamente, Rolando tocou 

em todas as outras linhas de vivência. Não seria nunca possível fazer o processo de 

desenvolvimento individual proposto pelo modelo teórico da Biodanza sem desbloquear os 

instintos e resgatar os movimentos orgânicos naturais. 

Correlação da linha de sexualidade com outras linhas de vivência em Biodanza, de acordo 

com Rolando: 

• Sexualidade com Vitalidade - Sexualidade eufórica, dionísica representada pelo mito 

do Touro Apis 

• Sexualidade com Afetividade - O amor exaltado pelos poetas 

• Sexualidade com Criatividade – Arte erótica, representada pelas esculturas do 

Templo Tântricos, Poemas, Cantos de amor, Desenhos eróticos de Leonardo da 

Vinci, Ingres e Picasso 

• Sexualidade com Transcendência – A forma de conceber a sexualidade como um 

modelo de unir-se à sexualidade cósmica, como um veículo para chegar à divindade. 

Em Biodanza, fala-se mais regularmente em Reich nas consignas dos exercícios de 

segmentares, nos famosos anéis de Reich.  

Mas os exercícios Reichinianos em Biodanza não se limitam aos segmentares. 

Ao introduzir a dança e o movimento no processo de Biodanza, Rolando transformou de um 

modo geral todo o processo, num imenso processo de desbloqueamento de couraças e de 

integração da vida. Como forma de expressão autêntica do corpo através do seu movimento 

mais natural. 

Como forma de apoio ao processo de desenvolvimento neurofisiológico e psicológico 

Rolando definiu como categorias de movimento, as seguintes as formas de expressão 

humana: o ritmo, a sinergia, a potência, a flexibilidade, a elasticidade, o equilíbrio, a 

expressividade, a agilidade, a fluidez, a leveza, o controlo voluntário e intencional, a 

resistência e a coordenação. 
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É interessante pensar que Rolando recuperou modelos universais de expressão humana, 

através das posições geratrizes, que parecem ser o oposto de expressões de carácter, 

cristalizadas pela própria não humanidade. O que quero dizer é que ambos abordaram a 

expressão humana através do corpo como resultado da vida ou não vida. 

Rolando considerou outros exercícios como forma de desbloqueamento de couraças 

musculares que “modificam rapidamente os quadros sintomatológicos” do corpo humano. 

Nomeadamente as danças dionisíacas orgiásticas como forma de recuperação dos instintos 

primitivos, primordiais, de despertar o eros da vida e de permitir o acesso à fusão com a 

totalidade e sacralidade da vida.  

Também os caminhares pouco associados a Reich em Biodanza. A recuperação da 

vitalidade através do caminhar destina-se a criar as condições de vida básicas ao corpo 

humano, nomeadamente o equilíbrio homeostático. O caminhar vital permite ainda recuperar 

a resistência ao esforço, a vitalidade do movimento, a estabilidade neurovegetativa, a 

potência dos instintos e o estado nutricional. A expressão existencial do nosso caminhar no 

mundo, indicadores corporais e biológicos muito claros do nosso estado interior, são visíveis 

através da exteriorização do movimento. 

Rolando menciona Reich, especificamente sobre a influência da recuperação sexual no 

caminhar. Uma das causas mais frequentes da dissociação encontrada na marcha é a 

repressão sexual. Mais de 90% das pessoas normais têm diferentes graus de dissociação 

na marcha por causa da repressão sexual. Wilhelm Reich descreveu brilhantemente a 

tensão crônica dos músculos abdominais e pélvicos derivados da repressão dos impulsos 

sexuais. 

Segundo Reich ao se esconder o próprio sexo no caminhar, o indivíduo cria desequilíbrios 

estruturais ósseos e musculares que influenciam toda a energia vital essencial à energia 

sexual e orgástica. 

Um simples caminhar em Biodanza significa muito mais do que um movimento diário e 

rotineiro. Um caminhar em Biodanza é uma marcha fisiológica que estimula o ímpeto vital 

através “da sinergia, integração das pernas com o tronco, a integração do movimento do 

peito com a pélvis, a motivação afetiva da marcha e a regulação da velocidade pessoal da 

marcha.  
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Como referido, é quase difícil mencionar um exercício em Biodanza em que a expressão de 

movimento não tenha um sentido integrador de vida. De identidade para Rolando, de 

potência orgástica para Reich. Ambos suportaram o seu modelo no eixo potencial genético-

integração. Para ambos a doença é resultado da colisão, da obstrução, da perturbação 

induzida pelo ambiente no sistema vivo, que desorganiza os impulsos inatos 

O transe integrativo é o coração pulsante do processo de recuperação dos potenciais 

genéticos, por isso ter sido o primeiro eixo do modelo. 

O transe é a forma em Biodanza de apoiar a integração e regulação da vida existencial com 

a vida biológica em cada ser humano. Os estados de transe são sempre acompanhados por 

“modificações cenestésicas e neurovegetativas” sendo que a regressão traz sempre a 

consigo uma promessa de possível compensação psicobiológica através do regresso ao 

primordial. Uma promessa de melhor vida. 

Através da dança, o movimento de transe proporciona uma mudança de posicionamento e 

consequentemente a uma mudança de perceção de si, um estado mais elevado de 

consciência. Segundo Rolando a Biodanza utiliza o transe como método para reciclar os 

padrões inatos de vitalidade. É um renascimento, no sentido das cerimónias primitivas. 

Volta-se à fonte, ao estado primordial “anterior à aprendizagem e à repressão. Todos os 

exercícios de transe são por isso e não só também profundamente Reichinianos.  

Vejamos alguns dos exercícios de transe por níveis, que ajudam à recuperação do eixo 

potencial / genético, seja de Rolando ou de Reich 

Nível 1 – Relaxamento do pescoço, fluidez, dança básica de transe 

Nível 2 – Fluidez em par com contacto subtil, grupo compacto de transe 

Nível 3 – Elasticidade integrativa com abandono, flutuação no âmnio 

Nível 4 – Vivência de eternidade, fetalização cósmica 

Nível 5 – Canto sobre o corpo, transe rítmico, transe de suspensão na água 

Se olharmos para as categorias de movimento em Biodanza e as suas consignas 

associadas, podemos observar que todos os exercícios se destinam a recuperar a 

integração genética do ser humano com diferentes impactos neurofisiológicos e 

psicológicos. 
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A título de exemplo; 

• A integração motora através do ritmo apoia a integração da identidade com o ritmo 

cardíaco, pulmonar e com o caminhar 

• A elasticidade corporal auxilia a variação entre estados de tensão e de relaxamento 

• A expressividade cria um espaço de movimento autêntico, a partir das emoções 

vivenciadas 

• A fluidez permite a ausência de obstáculos internos, orgânicos 

• A leveza através de sensações de ascensão física e espiritual 

As danças de transe onde se inserem os exercícios de segmentares são claramente 

exercícios de reparação do eixo vida.  

Rolando poderia ter dado à segunda linha de vivência do modelo de Biodanza outra 

designação, mas alinhado com toda a experiência de Reich e de Freud designou-a por 

sexualidade. A potência orgástica de Reich é a experiência da potência da totalidade de 

Rolando através da transcendência, culminando a outro nível na experiência do Numinoso. 

Dito de outra forma, a integração vegetativa total de Reich implica a dissolução total das 

couraças no humano, tornando-o transparente e poroso, sendo a esse nível passível de o 

seu corpo ser trespassado por mundos exteriores a si, que mais do que o atirar para fora de 

si numa primeira fase, o chamam para a verdadeira essência de si, para a sua divindade, 

para a sua númen. 

Os “mergulhos” de transe propostos em Biodanza representam para Rolando a verdadeira 

esperança para a humanidade de acesso à totalidade. Para Reich esta pulsação em 

continuum do organismo biológico era também a vida, a dança orgiástica na vivência de uma 

sexualidade livre. 

Em Biodanza todos os exercícios visam desbloquear a separação do corpo com a alma, 

procurando a integração do eixo de maior potencial humano. O eixo genético / identidade 

em Rolando, o eixo vegetativo / orgástico em Reich. 

Na sua técnica, Vegetoterapia, Reich definiu 7 níveis de tensão emocional associados a 

zonas musculares, a que chamou anéis de tensão: Anel Ocular, Oral, Cervical, Peitoral, 

Diafragmático, Abdominal e Pelviano. 
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Rolando propõe para esses 7 níveis, exercícios específicos para dissolver os medos que 

dão origem a uma estrutura orgânica dissociativa, rígida e orgânica. 

Segmento Ocular - ( medo de enfrentar o mundo ) 

• Segmentar de pescoço com boca e olhos relaxados 

• Abrir e fechar lentamente os olhos com emoção durante a posição geratriz de 

intimidade 

• Encontro de mãos e olhares 

• Roda concêntrica de olhares 

Segmento Oral ( medo de expressão ) 

• Roda dos beijos 

• Cerimónia dos alimentos 

Segmento Cervical 

• Segmentar de pescoço com vivência de entrega e abandono 

• Segmentar de pescoço compartilhado, com a cabeça assente num companheiro. 

Segmento Toráxico (medo de sentir emoções, nomeadamente o amor) 

• Respiração dançante, respiração chi-kum 

• Massagem de integração sensitiva 

• Fluidez, séries I, II e III 

• Exercícios de expressão sensível com os braços 

o Extensão harmónica 

o Coro de caña divina 

o Posições geratrizes: alcançar o infinito, sustentar a vida nos braços, intimidade 

e entrega série2 

• Regressão ao estado de criança 

o Fluidez de grupo 

o Acariciamento em grupos de 5 

o Dança do tigre (coragem) 

o Expressão de agressão 
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Segmento Diafragmático ( medo agudo dos perigos reais, de ser suplantado, do ciúme ) 

• Respiração abdominal 

• Coro de caña divina 

• Exercícios de semi transe 

Segmento abdominal ( medo de situações de prova, medo da autoridade e da culpabilidade 

) 

• Respiração abdominal 

• Dança do hipopótamo 

• Acariciamento de ventre 

• Exercícios de semi-transe 

Segmento pélvico ( medo da sexualidade, de caminhar pela vida ) 

• Marcha fisiológica 

• Movimentos segmentários de pélvis 

• Dança do ventre 

• Posição geratriz de dar-se 

• Samba 5 

 

2.8 Wilhelm Reich e o Modelo Teórico da Biodanza de Rolando Toro 

Quando o corpo está reconstruido sem couraças, o corpo inicia a sua pulsação, em uníssono 

com a “respiração universal” 

Sem couraças o corpo é trespassado pelas energias do todo vibrando em uníssono com o 

cosmos. Um corpo elástico, flexível, sensível ao que lhe chega. Sendo dessa forma possível 

de aceder a todo o potencial inconsciente disponível. Um potencial ilimitado de acesso a 

uma nova consciência de vida. 

O corpo torna-se mais transparente, mais sensível ao que chega. Tudo o trespassa, sendo 

possível sentir dentro de si as informações que chegam com maior intensidade. A escuta do 

que chega do universo aumenta bem como a relação do corpo com o mundo mais 
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significativo e representativo. Pois o céu é o homem e o homem o céu, e todos os homens 

formam um só céu, e o céu é apenas um homem (Paracelso, médico seculo XV)  

Reich ao salientar a importância da energia bioelétrica para a perceção das sensações, de 

prazer ou de angústia, trouxe a noção de que o movimento rítmico pulsante do corpo é 

fundamental para a perceção do prazer.  

As raízes do prazer são indissociáveis dos ritmos espontâneos do corpo. A arritmia da vida 

existencial, com a vida orgânica, biológica, impede a sensação de bem-estar individual.  

No princípio Biocêntrico, a vida está no centro da vida e por isso os ritmos da vida biológica 

/ corporal devem ser os indicadores de ritmo de toda a vida: pessoal, social e profissional. 

Mas não só.  

Daí a importância do saber viver. Viver é importante, mas saber viver em harmonia com os 

ritmos da natureza é essencial para a saúde psicofísica e para se adquirir potência orgástica. 

Pulsar em harmonia com o Todo, permite a expansão do poder orgástico, do poder de entrar 

em sintonia com o lado onto-cosmológico de cada ser. 

Por força da separação do ser humano com a natureza, de há muito que a relação dos 

homens com o seu corpo está esquecida. 

Em Biodanza procura-se facilitar aos participantes recuperar a sua vida dentro dos ritmos da 

natureza universal, mas também biológica. 

A curva da aula de facilitação dos exercícios entre ativo e regressivo foi a forma que Rolando 

encontrou para que os seus alunos 

reaprendessem em Biodanza a 

harmonizar os ritmos da vida 

existencial com os ritmos da própria 

vida orgânica. O treino regular em 

aula da curva da vida, apoia o 

sistema orgânico a harmonizar o 

equilíbrio neurovegetativo. Por isso 

dança-se pulsando entre dois 

extremos em todas as aulas de 

Biodanza.   
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A vida é ritmo e por isso em Biodanza o continuum de vida é feito no pulsar entre Consciência 

Identificada e Regressão, entre consciência de si e do mundo num retorno ao primordial, à 

vida tal como ela é, celular, orgânica, biológica. A curva do orgasmo normal de Reich mostra 

que a função tensão carga numa situação natural, tem uma curva semelhante à da própria 

vida.  

A proposta da Biodanza de aceder aos inconscientes; cósmico, vital, coletivo ou pessoal faz-

se através da reaprendizagem da transição entre um estado ativo para regressivo, em 

vivência, numa experiência de transe a partir do sentido da vida.  

Sem dúvida o mais importante de se aprender em Biodanza é o de se harmonizar com a 

pulsação da vida. 

Sem capacidade regressiva é impossível aceder ao primordial. A maior ou menor pulsação 

nesse eixo induz o ritmo de desenvolvimento pessoal de acesso à identidade. Só pulsando 

bem, é possível viver bem.  

Ao longo do processo de Biodanza, a vivência deixe de ser não só uma ação mas também 

uma forma de estar. Quanto maior for o estado de integração do aluno, tanto maior será a 

sua capacidade de entrar em vivência. Com o passar dos anos, com um nível elevado de 

integração, a vivência pode ser um estado de SER permanente em que o sentir está mais 

presente em todas as nossas ações e comportamentos. Considero mesmo que o estado a 

que se chega no inconsciente numinoso é um estado de profunda vivência interior, 

permanente. 

Para Rolando este pulsar, representado no modelo teórico pelo eixo Consciência 

Intensificada / Regressão, era na realidade a representação da vida, a experiência da 

totalidade pulsante. Com o tempo cheguei à convicção de que os estados de identidade e 

de regressão (transe) são absolutamente complementares e abarcam a totalidade da 

experiência humana. Durante o transe para a regressão, o individuo tende a perceber a si 

mesmo como parte da totalidade do universo, em especial na parte de saída da regressão, 

enquanto no estado de consciência de si, ele se sente um centro de perceção do mundo. 

O modelo teórico da Biodanza é um modelo pulsante, à semelhança do modelo também 

pulsante de tensão / descarga de Reich. No eixo vertical do modelo, Rolando adicionou as 

linhas de vivência. Sempre me perguntei antes mesmo desta monografia, do porquê 

daquelas linhas de vivência e não outras. E porquê aquela ordem sequencial. 
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Ao ler Reich e a sua influência sobre Rolando e sobre o seu modelo teórico, percebo agora 

que as linhas de vivência, as cinco, espelham o próprio “processus vitae” de harmonização 

biológica e de sobrevivência da espécie humana.  

Rolando ao dar um “chão” especial a cada exercício, através das linhas de vivência, parece-

me a mim bem claro hoje que através de movimentos específicos, e às vezes únicos, quis 

especificamente influenciar o próprio processus vitae através do movimento corporal.  

Reich fê-lo também da mesma forma, embora sem 

música, quando através do desbloqueamento de 

áreas do corpo humano lhes deu movimento, 

influenciando diretamente a própria estrutura 

orgânica e biológica dos seus pacientes. Se a 

ausência de movimento corporal influencia a biologia 

é natural que a presença de movimento a transforme 

também. Rolando ao introduzir a dança em 

contextos de linhas vivenciais, de “vida”, permitiu a 

cada corpo a sua libertação de acordo com as 

etapas criativas da própria vida, influenciando 

biologicamente o próprio processus vitae.  

O que faz sentido como caminho integrador da identidade. Rolando e Reich utilizaram a vida 

como fonte central do seu próprio processo de desenvolvimento pessoal. O próprio Rolando 

considerou que o modelo aborda o ser humano em sua dimensão biológica, psicológica e 

cósmica sempre numa perspectiva Biocêntrica. Por isso ser este também um modelo 

cósmico. 

O eixo horizontal ( C – R ) representa uma pulsação centrípeta e centrífuga da vida, a partir 

do corpo, com implicações diretas na reorganização biológica provocada pelas vivências 

integradoras, cujo suporte é o potencial genético.  

Parece-me que Rolando terá criado as linhas de vivência como espaços de desenvolvimento 

pessoal, ricos de eco factores positivos adequados a cada etapa criativa da vida, como forma 

de influenciar a própria vida biológica. O eixo vertical ( PG – I ) representa o eixo de 

progressão da integração da identidade. Ao longo de toda a vida o eixo horizontal vai-se 



A Função do Orgasmo no Prazer de Ser Corpo 
Manuel Pelágio 

83 
 

deslocando de uma forma ascendente ao longo do eixo vertical em direção à Identidade (I) 

ou como diria Jung à individuação. 

O eixo na sua pulsação de C para R e de R para C, dá ideia de que o pulsar é 

verdadeiramente horizontal, na realidade não o é por várias razões: 

Primeiro porque quando pulsamos de C para R, já não voltamos ao mesmo lugar de C e sim 

a um C posicionado no eixo vertical mais acima. Rolando nos seus escritos fala-nos de 

“retroprogressão” (Maturana, Humberto), como sendo o movimento ascético em direção à 

identidade, quando acedemos ao primordial em R e o organismo se ajusta em relação às 

experiências.  

Rolando deixou-nos uma frase que mostra claramente que quando conseguimos transitar 

entre C e R entramos em processo de ascensão imediato porque o potencial genético é a 

própria identidade. Segundo Rolando apesar das pressões externas, podemos aderir ao 

fundo genético, ao mistério primordial que há em nós a que chamamos identidade.  

Dito de outra forma a fonte de criação da identidade é a própria vitalidade e psiquismo celular 

a que Rolando deu o nome de 

Potenciais Genéticos. 

Segundo porque quando 

pulsamos de C para R não 

pulsamos horizontalmente mas 

verticalmente, isto é, para 

ascender precisamos de ir ao 

mais profundo de nós o que significa ir às nossas raízes cósmicas, vitais e coletivas 

residentes no nosso potencial genético.  

O dito religioso assim na terra como no céu diz-nos claramente que para irmos para cima, 

para o céu, precisamos de ir para baixo, para dentro de nós do nosso corpo. Creio que a 

imagem do modelo teórico deitado, mostra claramente que na nossa viagem de origem, de 

(PG) para (I) o fim, precisamos de mergulhar dentro de nós de C para R para que o corpo, 

melhor dizendo a vida, caminhe em direção ao destino.  

Na realidade, não ascendemos ao céu lá em cima, mas a um estado de vivência em que o 

céu está em nós, cá em baixo. O movimento de ascensão é corporal em que o corpo torna-
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se menos denso e por isso mais susceptível a que as energias do cosmo trespassem o 

nosso próprio corpo sensível. A ascensão não se faz através de movimentos horizontais e 

sim sensoriais após um mergulho vertical em R.  

Tanto para Reich como Rolando a identidade era a genética. A Dança da Bio (logia).  

A frase a seguir é de Rolando, mas poderia ser também de Reich: a identidade de cada 

individuo se configura no mesmo momento da conceção e adquire no fenótipo, sua forma 

embrionária. 

E a pergunta surge naturalmente, então porquê esta dualidade entre PG e I se na realidade 

são a mesma coisa.  

Segundo Rolando porque a angústia e o medo de viver são expressões de uma crise 

biológica dos mecanismos que conservam a unidade levando o ser humano à dualidade.  

A viagem impõe-se porque ao nascer nos afastamos da unidade, deslocamo-nos em direção 

à dualidade, por repressão social e dos instintos sexuais e somente mais tarde nos 

conseguimos encontrar na unidade. Uns antes de morrer, outros na morte corporal e outros 

somente muitas vidas depois. Segundo Rolando a revelação da nossa identidade só termina 

com a morte. O que claramente indica, para mim, que a revelação da identidade, de quem 

nós somos geneticamente, só se revela no momento em que a vida se “ejacula” do corpo, e 

tem o seu maior orgasmo no seu reencontro consigo mesmo, em que já não existe C nem 

R, em que já não existe PG nem I e somente V, Vida. 

As 5 linhas de vivência de Rolando, e a sua complementaridade, refletem a sequência 

criativa da vida biológica. Como um Ciclo de Recriação de Vida Biológica a partir de Linhas 

de Movimentos adequados a cada etapa criativa  



A Função do Orgasmo no Prazer de Ser Corpo 
Manuel Pelágio 

85 
 

Para Rolando, a Criatividade não se 

manifesta a partir do espírito mas 

sim da existência. Se o ato de viver 

é uma manifestação subtil do 

portentoso movimento de um 

universo biologicamente organizado 

e em permanente criação atual, a 

criatividade humana poderia 

considerar-se como uma extensão 

destas mesmas forças biocósmicas 

expressas através de cada 

indivíduo. Nós somos a mensagem, 

a criatura e o criador ao mesmo 

tempo. 

 

 

 

Senão vejam: 

1.Vitalidade   1.Estimulação da Vitalidade do Psiquismo Celular 

2.Sexualidade  2. Libertação dos obstáculos repressores do Inconsciente Vital 

3.Criatividade 3. Regeneração de vida, de acordo com a nova realidade 

orgânica, genética 

4.Afetividade 4. Integração do Sistema Biológico com a sua função gregária 

natural 

5.Transcendência  5. Integração orgânica natural, unidade com o todo 

Em síntese as linhas de vivência retratam o próprio processo evolutivo das espécies vivas, 

já que a ideia é criar condições positivas para que as potencialidades herdadas 

geneticamente, se manifestem naturalmente.  
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A procura da Identidade, a consciência de si como ser diferenciado, tem uma raiz biológica. 

Se desdobrarmos a principal frase de todo o processo A Biodanza é um sistema de 

integração afetiva, renovação orgânica e reaprendizagem das funções originárias da vida, o 

que se conclui é que todo o processo em Biodanza é suportado na estrutura interna biológica 

do ser humano. 

De uma forma mais descritiva, a integração afetiva visa restabelecer a unidade, a identidade, 

a integração entres vísceras e comportamento. A renovação orgânica, restabelecer a 

homeostasia perdida. E a reaprendizagem das funções originárias da vida, a ligação entre 

comportamentos e instintos básicos.  

Também as vivências procuram induzir a integração biológica, interna, perdida, através dos 

cinco estágios da recriação da vida a que Rolando chamou linhas de vivência.  

A linha da Vitalidade é gerada no conjunto de funções destinadas a manter a homeostasia. 

A linha da Sexualidade tem a sua génese nos complexos mecanismos da diferenciação 

sexual e das funções das gônadas e genitais. A linha da Criatividade se vincula com o intuito 

exploratório e com os impulsos da inovação presentes nos organismos vivos. A linha da 

Afetividade assenta no instinto gregário da espécie humana resultante das verdadeiras 

comunidades celulares, que integram ações bioquímicas de cooperação celular. A linha da 

transcendência integra o tropismo e os fenómenos de ressonância biológica que integram 

os sistemas ecológicos da vida. 

 Sem dúvida, a função da consciência tem uma raiz biológica e se 

estrutura sobre um fundo bioquímico, em que a perceção se organiza à 

base de padrões reproduzidos em espelho, como se o mundo exterior 

tivesse encontrado réplicas bioquímicas no sistema vivo e este sistema 

pudesse funcionar frente a essas réplicas. Desde ali se geram infinitos 

planos potenciais de decisão e um maior, o mais ambicioso e bem-

aventurado de todos os propósitos: o autocontrolo do processo evolutivo 

Rolando Toro 

Em todo o processo de desenvolvimento da identidade Rolando apoia-se na ideia central do 

processus vitae.  
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Na experiência do Minotauro Rolando propõe o desafio do labirinto, focado, claro estás nas 

dificuldades de se 

avançar na vida. As 

cinco (5) fronteiras  

dos medos são as 

cinco fronteiras do 

processo criativo 

natural da própria vida, 

representado no 

modelo pelas 5 linhas 

de vivência, às quais 

juntou a fronteira do Crescimento no início e a fronteira da Identidade no final, como 

objectivos originais e finais da vida.  

O medo de crescer é na realidade o medo de perder a identidade durante o processo de 

transformação e o medo da identidade é o medo da aceder à plenitude: universal, cósmica, 

original. O medo de voltar a si. 

A pulsação no eixo horizontal, transe, apresenta-se em Biodanza enquanto metodologia e 

técnica associada a uma forma de eliminar ou diminuir a angústia, indo mais longe no pulsar 

entre carga e descarga de Reich ou entre consciência e regressão de Rolando. O eixo 

horizontal é o eixo entre a angústia / dor de Reich ou entre o pensar (consciência 

intensificada) e o sentir (regressão) de Rolando. Através do transe, impulsionado por um 

contexto adequado de som e luz, a mente abranda e o corpo sensível torna-se mais presente 

e a vivência acontece. Em regressão, os medos que impedem uma sexualidade livre 

acalmam-se.  

Tanto para Reich como para Rolando, o resgate do sensível primitivo era crucial às suas 

terapêuticas. 

A originalidade das suas metodologias é que ambas remetiam para a origem da espécie 

humana. A vida primordial, onde o corpo estava ou estaria, antes da dita civilização do ser 

humano. Veja-se que em África, o berço da humanidade, a arte é ainda representada 

principalmente pela figura humana. 
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A frase seguinte, que poderia ser inteiramente de Reich, é de Rolando. A Biodanza propõe-

se restaurar no ser humano o vínculo original com a espécie humana como totalidade 

biológica, e com o universo, como totalidade cósmica. O sentido maior de se recuperar a 

capacidade orgiástica de Reich é também o de encontrar em nós o melhor caminho para a 

sacralidade da vida, tal como concebida por Rolando. 

A identidade, o reencontro com o indivisível em cada ser humano era para ambos o supremo 

orgasmo da vida. Tanto para Reich como para Rolando, o verdadeiro caminho do Amor, 

aquele que traria paz ao mundo. 

Rolando era um poeta da vida, no sentido que só poetas conseguem vislumbrar a realidade 

no meio de tanta ilusão do que é real. Reich também era um poeta revolucionário que 

ambicionava trazer a paz e o amor ao mundo através da revolução sexual.  

Ambos acreditaram que o sonho do amor poderia comandar a vida em comunidade. Ambos 

partilharam o sonho da Utopia da Humanidade, através da recuperação da humanidade em 

cada homem e mulher. 

Acreditavam que se mudassem o ser humano transformariam o mundo. Eu também partilho 

desse sonho. 

Em Biodanza, mas também na técnica vegetoterapia de Reich, os exercícios criados foram 

estruturados a partir dos gestos naturais da humanidade com o objetivo de recuperar a 

conexão onto-cosmológica. O propósito de Rolando era tornar claro os modelos funcionais 

de movimento com uma profunda conexão com a vida em que a naturalidade dos 

movimentos originais da vida se manifestassem na graciosidade dos movimentos da vida.  

Toda a metodologia de Reich visava libertar a vida biológica da repressão social, libertar a 

sexualidade para permitir ao homem e mulher terem acesso ao grande orgasmo que é viver. 

Ambos escolheram o eixo “movimento-vivência” por oposição ao eixo “linguagem-

pensamento” como forma de transformação do ser humano e de acesso ao potencial 

ilimitado do ser cósmico, que é o próprio ser. 

Rolando, através dos seus exercícios, quis criar espaços e momentos para aumentar a 

vitalidade, a criatividade e a afetividade em ação e o sentido onto-cosmológico do ser 

humano. Reich pretendeu libertar a vitalidade orgânica / celular, permitindo o acesso ao 

prazer e ao desejo, motores da criatividade, para permitir que no amor, na relação, a 
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linguagem corporal fosse naturalmente afetiva e sensível, permitindo no encontro sexual 

induzir o caminho maior de fusão com o universo. Para Reich, o verdadeiro orgasmo da vida. 

No desejo de ascender ao paraíso não há momento mais paradisíaco que o orgasmo, pois 

devolve-nos à unidade de nós, à origem. A potência orgástica de Reich é a potência genética 

de Rolando. 

Não é difícil perceber que o modelo 

teórico da Biodanza foi inspirado em 

experiências clínicas com pacientes 

psiquiátricos.  

O que é absolutamente 

extraordinário é que tanto Rolando 

como Reich conseguiram, no seu 

tempo, fazer o caminho que só agora, 

muito mais tarde, os cientistas 

começam a fazer. 

Que é o de integrar a dimensão 

biológica do ser humano numa visão 

cosmológica do ser.  

Para Rolando e para Reich, a visão 

cosmológica do ser humano terá 

sido, eventualmente, possível pelo contato mais próximo com a ideia do inconsciente vital 

em Rolando e da energia Orgone em Reich.  

O que pretendo dizer é que a consciência da vitalidade celular humana fê-los perceber que 

a vida vai muito para além da existencialidade, compreendendo um sistema fenomenológico 

com uma ordem implícita, incompreensível ao ser humano. Um sistema vivo inteligente, que 

opera para além de nós e que dialoga tanto com o inconsciente coletivo como com o 

inconsciente pessoal. 

Só é possível pensar num sistema assim, como sendo o primeiro, o original, o sistema 

primordial. 
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Ainda que cientistas, ambos perante a evidência da vida curvaram-se e questionaram o seu 

próprio conhecimento objetivo, indo mesmo para além dele. Freud apesar da sua 

genialidade, aparentemente nunca o conseguiu fazer. Para Rolando e Reich, o mundo 

inexplicável, impessoal, também era um laboratório de manifestação e de investigação da 

vida. 

Em resumo, o modelo teórico da Biodanza fala-nos de um caminho de ascensão de 

potenciais genéticos até à identidade, através de mergulhos no inconsciente como forma de 

renovação da vida existencial. Segundo Rolando na Biodanza identifiquei o mistério da 

renovação periódica do mundo no processo de pensamento de renovação existencial do ser 

humano.  

Através do transe, nesse mergulho pulsante de cada aula, o aluno é convidado a reaprender 

a pulsar de acordo com o ritmo da vida. O que lhe permitirá encontrar o processo de se 

equilibrar e de se renovar organicamente. 

Apesar de Rolando e Reich virem do mundo da ciência e não do das humanidades, isso não 

os impediu de criarem uma técnica terapêutica ativa, com a participação ativa do “paciente” 

em que por determinados momentos, como na vivência, o participante deixa de estar 

angustiado com o medo de perder a sua própria identidade 

Reich suportou-se nas regras biológicas vitais para sustentar toda a sua teoria sobre 

potência orgástica. O processo de Integração da Identidade de Rolando suporta-se na ideia 

das etapas criativas do próprio Processus Vitae, da Integração Biológica de Reich através 

do desencouraçar dos corpos.  

A sexualidade de Rolando visava devolver ao ser humano a possibilidade de viver os seus 

instintos, nomeadamente os sexuais, como forma de reforçar os padrões instintivos, 

regressar ao fundo da história em busca das regras biológicas originais. Reich via na 

potência orgástica uma forma de vivenciar o todo universal. Rolando também percebia que 

na transcendência corporal e sexual era possível aceder à unidade biológica onto-

cosmológica. 

Tanto Reich como Rolando reconheceram na vida a maior hierofania e, por isso, o modelo 

desenvolvido por Rolando, inspirado em Reich, mas não só, é uma estrutura de apoio 

existencial a essa mesma hierofania em que a identidade é assim gerada a partir da 

intimidade dos processos celulares. 
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Ambos, tal como Theilhard de Chardin (1936), acreditavam que o ser humano é apenas mais 

um ponto do universo. 

 A verdade é, simplesmente, a total coerência do universo em 

relação a cada ponto contido nele: a verdade do homem é, para 

o homem, a verdade do universo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vestido ou nu, o corpo é uma presença: uma forma que, por um 

instante, é todas as formas do mundo. Mal abraçamos essa forma, 

deixamos de nos aperceber dela como presença e agarramo-la como 

uma matéria concreta, palpável que cabe nos nossos braços e que, 

todavia é ilimitada. Ao abraçar a presença, deixamos de vê-la e ela 

própria deixa de ser presença. Dispersão do corpo desejado: vemos 

somente uns olhos que nos olham, uma garganta iluminada pela luz de 

uma lâmpada e depressa regressada à noite, o brilho de uma coxa, a 

sombra que desce do umbigo ao sexo. Cada um desses elementos 

vive por si mas alude à totalidade do corpo. Esse corpo que de súbito 

se tornou infinito. O corpo do meu par deixa de ser uma forma e 

converte-se numa substância informe e imensa na qual, ao mesmo 

tempo me perco e recupero 

Octávio Paz 

Muitas perguntas ficaram no meu espírito ao fazer esta monografia. 

Como é possível Amar sem Corpo? 

Como é possível aprender o Amor sem dar voz à nossa Sexualidade? 

Como é possível ter Paz no mundo sem o Prazer de Ser? 

Porque o Amor é temido? 

 

A minha tarefa fica assim mais difícil. Como posso concluir, aquilo que é inconclusivo, 

infinito.  

A manifestação do Amor é a própria expressão da vida cósmica, universal e por isso 

ilimitada. O Amor é um Todo que vai muito para além de cada um. Não cabe numa 

estrutura de sujeito, verbo e objecto.  

O Amor é um “complexus” universal. 

E por isso na sua manifestação terrena, impensável. É mistério puro e que por ter sido 

tecido a partir de uma semente primoridal não pode ser dividido pela humanidade. 

Para atingirmos o Orgasmo de viver a Vida e o Corpo Humano em plenitude, temos de 

voltar ao princípio. E no início estava o sopro, a respiração. Por isso aprender a ter 

Orgasmos começa pela aprendizagem da Respiração. Respirar em sintonia com a vida 

interior e exterior. 
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A respirar em sintonia com o Cosmos Universal.  

A pulsar em ritmo com a própria natureza. 

 

Pitágoras dizia que “ a verdadeira morte é a ignorância”.  

E por isso aqueles que não se interrogam, e ignoram o que está à sua volta, morrem cedo 

para a vida. 

 

Para aqueles que ignoram a Vida, o Corpo e a dimensão Onto-Cosmológica do Ser 

Humano, deste meu pequeno lugar, solto a minha voz para gritar bem alto: 

 

Ignorante, 

não te ignores. 

Solta o teu Corpo, 

Solta a tua Sexualidade,  

Solta a tua Sensualidade, 

Solta a tua Vida,  

Solta o teu Amor. 

Solta-te, sê sensível ao Todo. 

Não te penses,  sê! 

Nasceste nú, 

Morrerás nú. 
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