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“EL PROFESOR DE BIODANZA 

 

La formación del Profesor de Biodanza consiste esencialmente en descubrir una misión, 

Transmitir el estado de gracia, mostrar nuevos caminos para eiercer el amor v despertar Ia 

conciencia iluminada. 

Frecuentemente las personas Ilevan una identidad equivocada. Reducen su existencia a Ias 

exigencias de un ambiente empobrecido cuando no toxico. 

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

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

una divinidad. 

La naturaleza esencial de Io humano es Ia eterna celebración de Ia vida. Esta condición le revela 

una visión iluminada sobre si mismo y sobre el mundo. 

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

Nuestra luz es para iluminar a los que permanecen en Ia oscuridad, para poderlos ver en su 

esencia y transmitirles Ia luz. 

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

sentir en el cuerpo el placer de Ia sacralidad de Ia vida 

Hay en nosotros algo más grande y maravilloso de Io que pensamos o hacemos. 

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

dificultades nuestra vida se torna insignificante 

Adquirir esa conexión con el esplendor de Ia vida es esencial. En realidad Ia iluminación, de Ia 

que se habla frecuentemente como un fenômeno excepcional lleno de connotaciones místicas 

misteriosas y ocasionales, es una condición natural de todos los seres humanos. Se trata de un 

cambio de visión de nosotros mismos y del significado de Ia vida. Es un nuevo modo de 

vincularse a los otros y enfrentar Ias dificultades como parte de nuestro trabajo alquímico, 

aceptando Ia abundância y Ia belleza que genera el amor. 

Somos mucho más que Io que generalmente pensamos. Somos criaturas cósmicas capaces de 

amar y crear belleza. 

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

Para mi alegria el pueblo de Biodanza de Fortaleza, Ileva adelante Ia tarea más alta que puede 

abarcar nuestra existencia: Devolver al mundo Ia sacralidad de Ia vida. 

Rolando Toro 

Santiago de Chile, 14/02/2010”
1
 

 
 

                                                           
1
 TORO, Rolando. Cartas de Rolando Toro. Disponível em: 

<http://www.Biodanza.com.br/index_arquivos/Page3688.htm> Acesso em: 1 abr. 2010. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Há um dia em que o anseio de desenvolver-se toma conta da pessoa. A vontade 

de mudar consolida-se de tal forma que não mais há espaço para queixar-se ou 

justificar-se. Emerge uma certeza interna de que se deve marchar, fomentar o seu 

próprio crescimento, enfim, conhecer-se e tornar-se, para então caminhar e degustar a 

vida com mais qualidade, liberdade, intensidade e harmonia. 

  

 

Atento aos sinais e ao próprio caminho, o caminhante se questionará: Para onde 

quero caminhar? Por quê? O que levo comigo? Quem caminha comigo, ao meu lado e 

dentro de mim? Com quem quero caminhar? Como me expresso pelo caminho? O 

quanto coopero? O quanto atrapalho? O quanto sinto e faço sentir? Qual a relevância e 

os efeitos de minhas manifestações ao caminhar? Para quem? E, como explicitado por 

Rolando Toro, perceberá:
2
 

 

A reabilitação do ser humano “normal” poderia começar com a aprendizagem 

do caminhar. 

O caminhar é a expressão mais clara da atitude do ser humano frente à vida. 

[...] 

O caminhar é, em síntese, uma expressão existencial. É a expressão corporal 

de “ir pelo mundo”. Uma qualidade inerente ao ser humano é o caminhar e 

ser o caminho. 

 

Movido por essas inquietações internas foi que me deixei encontrar pela 

Biodanza, e imediatamente a percebi como algo, em sua essência, sempre fresca e 

inédita. Exatamente como a Vida, seu grande referencial. Por isso é um equívoco tomá-

la como algo passível de ser inteiramente apreendido pela razão. No entanto, tal fato não 

afasta a possibilidade de se investigarem e descreverem alguns de seus pontos 

estruturantes, o que será realizado na primeira parte deste trabalho, a qual focará (i) o 

seu significado, (ii) os princípios fundamentais para a sua segura e saudável aplicação, 

e, ainda, (iii) a vivência, seu grande agente de transformação. 

 

 

                                                           
2
 TORO, Rolando. O caminhar como expressão existencial. Cadernos de Biodança, n. 7, 1999, p. 15. 
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Rolando Toro desenvolveu e apresentou o modelo teórico do Sistema Biodanza, 

no qual colocou a expressão Integração em um lugar de destaque, sinalizando que se 

trata de um estado almejado com a sua prática, portanto, um propósito que se relaciona 

com todo o seu conteúdo teórico e prático. Inobstante a relevância do modelo teórico, 

em especial no que tange aos dois eixos que lhe formam a estrutura central e a dinâmica 

que há entre eles, muito pouco têm os alunos e Facilitadores se dedicado ao seu estudo. 

Tais constatações também justificam a realização deste trabalho, que em sua segunda 

parte visará a responder as seguintes perguntas: a) O que significa a expressão 

integração posta no modelo teórico de Biodanza? b) Como a Biodanza se propõem a 

promover a integração? c) Qual a relação entre identidade e regressão? d) Qual a 

relação entre potencial genético e integração? e) Como se conectam identidade e 

regressão com potencial genético e integração? 

 

Assinala-se que o ponto de partida para a pré-compreensão e elaboração de 

grande parte do conteúdo deste trabalho está na primeira roda de Biodanza em que me 

fiz presente, o que significa dizer que este trabalho não tem a pretensão de ser 

classificado como científico, mas sim como sério. Para escrevê-lo, muito importante foi 

acolher a sugestão de Dom Juan Matus a Carlos Castaneda: “Primeiro, precisa 

visualizar suas experiências como se estivesse revivendo-as, e então deve ver o texto em 

seu sonhar.”
3
 

 

 

 

                                                           
3  Castaneda, Carlos. O poder do silêncio. 12ª ed. Rio de Janeiro: Nova Era, 2006, p. 14. Por isso, esse texto não tem qualquer 

pretensão científica ou técnica. 
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1 O SISTEMA BIODANZA: CONCEITO, PRINCÍPIOS E VIVÊNCIA 

 

 

1.1 O QUE SIGNIFICA BIODANZA? 

 

 

O propósito de estabelecer as condições necessárias para que cada pessoa realize 

plenamente o seu potencial genético dá uma ideia da amplitude e profundidade da 

Biodanza como Sistema integrativo. O trabalho de Rolando Toro colocou à disposição 

do ser humano um método estruturado e extremamente saudável, capaz de restabelecer, 

em pouco tempo, a vivacidade e o poder realizador de seus praticantes, conferindo-lhes 

meios melhores e mais eficazes para pensar e agir de forma mais autêntica e leve. Nesse 

sentido, adequado lembrar o alerta de Nilton Bonder:
4
  

 

Quantas pessoas poderíamos ter tirado “para dançar” na vida e não o fizemos 

por ofertar sacrifícios ao nada? Sacrifício ao deus da timidez, ao deus da 

vergonha, ao deus do medo de ser rechaçado e assim por diante. Quantas 

vezes deveríamos ter dito não em vez de nos desgastarmos para dissimular 

virtudes que são oferendas idólatras: oferendas ao deus expectativa, ao deus 

cobrança, ao deus culpa e assim por diante.  

 

 

A Biodanza materializa-se no indivíduo a partir de um grupo de pessoas, que 

sintonizadas pelo afeto e pela confiança dão forma a um ambiente nutritivo e libertador 

o suficiente para (i) gerar transformações nos próprios processos opressores da 

sociedade - o que o diferencia de outros processos focados unicamente no indivíduo -, 

pois, como observou Marcelo Tápia, o Sistema possui “uma dimensão social de 

potencial ilimitado”
5
; (ii) promover o potencial afetivo do ser humano, necessidade vital 

em nosso tempo, como sublinhado por Rolando Toro:
6
 “Pensamos que, em nosso 

tempo, a tarefa mais urgente da Humanidade é desenvolver o potencial afetivo tanto a 

nível individual como coletivo.” 

 

                                                           
4
 BONDER, 1998, p. 59. 

5
 TÁPIA, 2002. 

6
 TORO, Rolando. Biodanza: um caminho para a felicidade. Cadernos de Biodanza, n. 5, p. 31-35, 1997. 
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Rolando Toro descreve a Biodanza como “um modo de convivência com a 

beleza.”
7
 

 

Cuja base conceitual “provém de uma meditação sobre a vida; do desejo de 

renascermos de nossos gestos despedaçados, de nossa vazia e estéril estrutura de 

repressão; provém, com certeza, da nostalgia do amor.”
8
 

 

E é ela própria “uma ampla transgressão dos valores culturais contemporâneos, 

das imposições de alienação da sociedade de consumo e das ideologias totalitárias.’
9
 

 

Que se propõe a “restaurar no ser humano o vínculo original com a espécie 

como totalidade biológica, e com o universo como totalidade cósmica.”
10

 

 

Visto que, para vivermos melhor, há a necessidade natural “de um sentimento de 

intimidade, de união agradável e de beleza estimulante.”
11

 

 

Todavia, em sua fase inicial, a Biodanza se propõe a 

 

restaurar uma atitude de vida mais serena e inocente, de modo que o 

praticante recupere o equilíbrio neuro-fisiológico básico, reaprenda o seu 

tempo interior, reabilite a respiração e a digestão – duas funções básicas da 

existência -, adquira movimentos mais amplos e relaxados, aprenda a dormir 

e descubra como manter relações afetivas e sexuais felizes.
12 

 

Sublinha-se que a Biodanza: 

 

a. Não propõe um conteúdo dogmático ou uma ideologia, mas sim o 

desenvolvimento humano.
13

 Ou seja, o Sistema proporciona que cada um se descubra, 

                                                           
7
 TORO, Rolando. Biodanza. São Paulo: Olavobraz/EPB, 2002, p. 9. 

8
 TORO, 2002, p. 13. 

9
 Ibid., p. 13. 

10
 Ibid., p. 13. 

11
 Ibid., p. 13. 

12
 TORO, Rolando. apud LEMOS, Sanclair. A vivência da transcendência. [s.l.]: Semente Editorial, 

1996, p. 9. 
13

 “A BIODANZA como disciplina de desenvolvimento humano, oferece ao ser humano a possibilidade 

de vivenciar e orientar-se por princípios que emergem da própria vida. Não se propõe como filosofia de 

vida, mas como manifestação de um fabuloso sistema vivente (o Universo) em cada ser humano, a 

partir de sua vida instintiva. Isto significa que toda vivência tem qualidades imanentes e 

transcendentes, ora uma predomina, ora a outra.” (TORO, Rolando. Teoria da biodança: coletânea de 

textos. Fortaleza: ALAB, 1991, p. xvii.). 
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até o ponto que desejar, ou suportar.
14

 Neste sentido, Biodanza faculta a construção de 

humanidade. 

 

b. Não está submetida às artimanhas da argumentação racional.
15

 Ao contrário 

da estrutura linguagem-pensamento, adotada por nossa cultura, a Biodanza utiliza a 

estrutura música-movimento-vivência. O Sistema gera um movimento no interior dos 

muros construídos pela razão, dentro de nós, a partir da vivência, e por isso seu 

potencial de transformação é imenso.
16

 A estrutura racional só resiste à vivência quando 

se entrega e a deixa fluir, independentemente das transformações que podem vir a 

ocorrer acerca dela própria (razão). Daí se dizer que a vivência passa a ser a fonte 

primária dos elementos estruturantes da consciência. É na vivência que se põem à prova 

os pré-juízos, as crenças, os medos e os valores, um a um.
17

 

 

Deste modo, parece correto dizer que BIODANZA significa uma proposta 

concreta, metodologicamente estruturada, para se promover e intensificar a integração 

do ser humano consigo, com a espécie e com a Natureza, dando-lhe, assim, condições 

apropriadas para sentir, pensar e expressar-se de forma original e plena, materializando 

o seu potencial genético.  

 

 

 

 

 

                                                           
14

 “O temor mais profundo não é que sejamos insuficientes, é sim que sejamos poderosos além da 

medida.” (Autor desconhecido. – ver uma frase semelhando do Ghandi.) 
15

 As palavras de Krishnamurti são apropriadas: “A mente, escravizada há séculos pela autoridade, pela 

tradição, pelas convenções, pelo hábito, está sempre disposta a seguir e, em conseqüência, a transferir a 

outrem suas responsabilidades; nessas circunstâncias, não é possível estabelecer-se a ordem 

psicológica. Essa ordem é indispensável, porque nela é que temos de basear a nossa vida diária – a 

única coisa realmente importante. Daí, dessas bases sólidas, temos possibilidade de ir muito longe. 

Mas, se nos faltam essas bases ou se as assentamos na crença, no dogma, na autoridade, na confiança 

em outrem, estamos então totalmente extraviados.” (KRISHNAMURTI, J. A suprema realização. 

Tradução de Hugo Veloso. São Paulo: Editora Cultrix., [200?], p. 106). 
16

 LEMOS, 1996, p. 12: “Cada um de nós é sua própria Natureza, seu próprio meio ecológico. Vivemos 

em nós mesmos; o meio em que vivemos primariamente é o nosso próprio ser.” 
17

 “Aquele que está seguro de não ter preconceitos, apoiando-se na objetividade de seu procedimento e 

negando seu próprio condicionamento histórico, experimenta o poder dos preconceitos que o dominam 

incontroladamente como uma vis a tergo [como uma força pelas costas]. Aquele que não quer 

conscientizar-se dos preconceitos que o dominam acaba se enganando sobre o que se revela sob sua 

luz.” (GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica 

filosófica. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 471). 
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1.2 OS PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES DO SISTEMA 

 

 

Os princípios são aqui qualificados como estruturantes em face da relação direta 

e relevante que possuem com a promoção de vivências integrativas dentro da 

Biodanza.
18

 A violação desses princípios importará na desintegração do grupo, e, por 

conseguinte, na interrupção do processo progressivo de aprofundamento.
19 

 

 

1.2.1 Princípios Normativos 

 

 

Os princípios normativos são aqueles que estruturam o conteúdo vivencial 

proposto. Eles indicam ainda o grau de sintonia entre os exercícios e os fins objetivados 

com a prática de Biodanza. A partir deles é possível deduzir se a vivência realmente 

propõe e promove a integração. São normativos, entre outros, o princípio biocêntrico e 

o princípio da autorregulação.  

 

 

1.2.1.1 Princípio Biocêntrico 

 

 

A Biodanza funda-se e organiza-se a partir do princípio biocêntrico, cuja 

referência imediata é a Vida e as leis universais que conservam os sistemas vivos. O 

universo como totalidade é concebido como um organismo criador de vida.
20

 Portanto, 

o princípio biocêntrico é um alicerce para estruturar uma nova percepção sobre a 

existência, anterior à cultura e orientada pela própria Natureza.
21

  

 

 

                                                           
18

 Sobre os princípios (mecanismos de ação) que dão coerência ao Sistema e garantem a sua 

operacionalidade, ver: TORO, 1991, v. 1, p. 12-24. 
19

 Compete, sobretudo, ao facilitador assegurar que os princípios estruturantes, sem qualquer exceção, 

sejam sempre observados pelo grupo. 
20

 TORO, 2002, p. 50. 
21

 TORO, 1991, p. 10. 
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Rolando Toro ensina:
22

 

 

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

referência existencial a vivência. Ele surge, assim, de uma proposta anterior à 

cultura e se nutre das informações que temos sobre os seres vivos. [...] 

 

A estratégia de transformação existencial muda a partir do princípio 

biocêntrico: os parâmetros da vida cósmica refletem os parâmetros do nosso 

estilo de vida. Em outros termos, os nossos comportamentos se organizam 

como expressão de vida, e não como meios de alcançar fins externos, 

políticos ou sócio-econômicos. Eles se desenvolvem para criar mais vida 

dentro da vida. 

 

São corolários do princípio biocêntrico:
23

  

 

a) A prevalência do ser vivo sobre outros interesses ou valores. 

b) A percepção do sentido da vida em si mesma, tornando irrelevante a busca 

por significados extrínsecos. 

c) A inclusão da consciência no campo da vivência. 

d) A consideração do determinismo como ilusório.  

e) A substituição do pensamento linear pela ideia de sincronicidade e de  

ressonância. 

f) A desqualificação das filosofias que buscam uma verdade única. 

 

O Sistema Biodanza oferece um caminho consistente e estruturado com 

potencial para viabilizar o contato direto com a força geradora da vida, aquela mesma 

que movimenta as sementes, os mares, os homens, as montanhas e os planetas. Esse 

caminho começa pela própria vida do praticante, mais precisamente pelo seu núcleo 

emocional, uma vez que é “aquilo que o ser humano sente que caracteriza a sua 

realidade.”
24

   

 

Aprofunda-se. O Sistema possibilita que qualquer pessoa possa sentir tal força 

em si, e através de si, o que, ao ocorrer, faz com que, automaticamente, se perceba no 

outro e na natureza a mesma força vital. E isso é decisivo. Sentir-se vivo com tamanha 

intensidade acaba por gravar na pessoa, de modo indelével, o compromisso com a Vida, 

                                                           
22

 TORO, 2002, p. 50. 
23

 TORO, 1991, p. 10. 
24

 LEMOS, 1996, p. 7. 
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e o único modo de tranquilizar a própria consciência é cuidando da vida com profundo 

respeito e coerência, iniciando-se pela purificação dos próprios sentimentos, dos quais 

emergirá a vontade incontível de se tornar uma pessoa mais sensível, vibrante, aberta e 

autêntica. Neste sentido, importante recordar a advertência de Rolando Toro:
 25

 

 

A função de conexão à vida é uma das mais evoluídas que pode alcançar o 

homem. Sendo a função primordial que permite a existência mesma da vida, 

deve chegar, através de um largo processo de maturação interior, a ser uma 

atitude consciente, desde onde se inicia de novo o contato com o primordial. 

[...] 

 

O homem, não obstante, perdeu, por um lento processo de degradação 

instintiva, a função de conexão à vida, a qual se encontra quase totalmente 

atrofiada. Não há “reflexos de vida” no cidadão comum de nossas 

metrópoles. Poder-se-ia postular que a enfermidade é a incapacidade de 

estabelecer os bio-“feed-backs” com tudo aquilo que está vivo no ambiente. 

 

E assinala o criador do Sistema:
26

 

 

O Princípio Biocêntrico propõe a potencialização da vida e a expressão de 

seus poderes evolutivos. Biodança é, deste ponto de vista, uma poética do 

vivo, baseada nas leis universais que conservam e permitem a evolução da 

vida. Todas as ações da Biodança se orientam em ressonância com o 

fenômeno profundo e comovedor da vida. O indivíduo e sua biografia não 

serão, para nós, senão uma expressão triunfante ou dolorida da Vida 

Cósmica. 

 

A Biodanza, assim, tem o potencial de cooperar muito para a materialização do 

princípio biocêntrico nas instituições e na sociedade em geral, a partir da vivência de 

seus praticantes.
27

 Como explicitado por Rolando Toro, ela “induz a experiência de 

totalidade e integração ao universo superando a trágica visão dualista da cultura 

ocidental.”
28

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 TORO, 1997, p. 34. 
26

 TORO, 1997, p. 34. 
27

 Sobre a possibilidade de uma transformação profunda, Hoffmann sublinhou: “A mudança necessária 

em direção a uma consciência total, como condição para a superação do materialismo e para uma nova 

relação com a natureza, não pode ser delegada à sociedade ou ao estado; a mudança deve e pode ter 

lugar apenas dentro de cada ser humano.” (HOFFMANN, A. apud TORO, 2002, p. 61).  
28

 Ibid., p. 61. 
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1.2.1.2 Princípio da Autorregulação (Homeostase) 

 

Ao propor o desenvolvimento do potencial genético do ser humano, a Biodanza 

reconhece que qualquer mudança consistente e definitiva só é possível se realizada com 

respeito à estabilidade e ao equilíbrio de variáveis essenciais para o organismo. Assim, 

não se violentam as funções de respiração, circulação, térmica, alimentação, atividade-

fadiga, sono-vigília etc., pelo contrário, todos os mecanismos de regulação intraorgânica 

são rigidamente respeitados e reforçados.
29

  

 

Salienta-se, no entanto, que autorregulação (homeostase) não se confunde com a 

integração, como realçado por Sanclair Lemos:
30

 

 

A homeostase é considerada como uma faixa de funcionamento estável do 

organismo. Não implica necessariamente integração porque o organismo 

pode apresentar funcionamento estável em uma faixa homeostática que reflita 

uma expressão dissociada da unidade interna. 

 

Rolando Toro assim sintetiza a homeostase e a sua conexão com a afetividade:
31

 

 

El concepto de Homeostasis se aplica al estado general de  “equilibrio 

interno”. Biodanza es una metodologia que defiende al organismo del 

“stress”. La angustia es la señal de alarma de pertubaciones de la 

homeostasis. Uno de los mecanismos de acción de Biodanza consiste en dar 

estimulación positiva a la región límbico-hipotalámica, alimentar la vida 

instintivo-afectiva con vivencias positivas (fraternidad, armonía, placer, 

alegria etc). Esto refuerza La homeostasis. 

 

Acrescenta-se, ainda, que a Biodanza adota o Princípio Neguentrópico de Amor 

e Iluminação, o qual postula que o sistema vivente humano é capaz de autorregulação, 

autonomia e autoevolução, sendo a via de acesso aos estados de aperfeiçoamento o 

amor, gerado por atos de iluminação.
32

 

 

 

 

 

                                                           
29

 TORO, 1991, p. 14. 
30

 LEMOS, 1996, p. 29. 
31

 TORO, op. cit., p. 21. 
32

 Ibid., p. 10. 
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1.2.2 Princípios Aplicativos 

 

Os princípios aplicativos são aqueles que asseguram que em toda a sessão de 

Biodanza o organismo biológico, a tradição, a cultura e a história de cada pessoa serão 

sempre respeitados.
33

 Ainda, eles viabilizam a dinâmica do grupo e orientam o modo de 

aplicação dos exercícios, harmonizando o processo e a assimilação do conteúdo por ele 

gerado. São aplicativos, entre outros, o princípio da unidade do grupo, o princípio da 

progressividade e o princípio da reciprocidade (feedback).  

 

 

1.2.2.1 Princípio da Unidade do Grupo 

 

A Biodanza só é possível de ser realizada em grupo, um único grupo, e não 

pequenos grupinhos dentro do que seria o grupo.
34

 O interesse do grupo deve ser 

privilegiado quando em conflito com qualquer interesse individual, inclusive do próprio 

facilitador. O grupo deve colocar-se e ser percebido como uma unidade. 

 

O princípio da unidade estará concretizado quando o todo (grupo) evidenciar que 

as suas partes (praticantes e facilitador) encontram-se de tal modo conectadas e 

vinculadas umas às outras; que fácil é constatar que de uma só coisa se trata, tamanha a 

sua coesão e integração, portanto, sem divisões, exclusões ou sobras. 

 

A Biodanza faz-se presente no reconhecimento da dinâmica entre cada um dos 

indivíduos separadamente e do grupo como um ente coletivo, com movimento, 

qualidades e características próprias. O estado adequado para que as vivências possam 

acontecer é diretamente influenciado pelos vínculos que unificam o grupo. Quanto 

maior o nível de unidade do grupo, melhores serão as condições para que os indivíduos 

possam intensificar as suas próprias vivências. 

 

                                                           
33

 Nilton Bonder assim descreve a tradição e sua forte influência sobre as escolhas do indivíduo: “A 

tradição é a codificação de princípios que permitem ao ser humano compreender a realidade à sua volta 

e com isso aumentar as suas chances de fazer o que é esperado dele. Entre o que se espera da espécie 

está sem dúvida sua preservação, mas também a execução da missão estabelecida em seu potencial.” 

(BONDER, 1998, p. 84.) 
34

 Nas palavras de LEMOS, 1996, p. 25: “A BIODANZA é grupal, propõe a vinculação, a harmonia com 

a vida, o íntase e o êxtase, que são vivências plenas de identidade.” 
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A necessidade de unidade foi assim sintetizada por Rolando Toro:
35

“cada clase 

debe ser estructurada como una unidad cohesa. Este sentido de unidad no debe perderse 

aún cuando ésta precise de una modificación al surgir una variante inesperada.” 

 

O facilitador é parte integrante do grupo, e sua presença, sua postura e sua 

capacidade vivencial são elementos determinantes para que o grupo possa atingir o nível 

de unidade adequado para qualquer tipo de aprofundamento.
36

 A vivência do facilitador, 

o caminho já por ele percorrido, é fator elementar para a coesão do grupo e para o 

estabelecimento das condições a fim de que cada integrante possa fazer uso desta 

unidade como suporte para as suas vivências. Nas palavras de Sanclair Lemos:
37

 

 

Um “Professor” de BIODANZA formado didaticamente e que domine o 

método, os exercícios e as músicas, pode apresentar um movimento que visto 

externamente apresenta ser harmonioso, mas que pode mostrar-se vazio da 

vivência que dinamiza e confere força e sentido a esse movimento. 

A realização em si de estados vivenciais profundos fornecerá a base 

necessária ao futuro facilitador para que ele possa, a partir de sua vivência, 

facilitar o desenvolvimento vivencial do grupo. 

[...] 

  Não nos cabe interferir e manipular a vivência do participante, mas facilitá-

la. Quando o facilitador mostra ao grupo uma determinada vivência, ele está 

buscando criar um clima emocional especial em que o participante se sinta 

disponível a experimentar e expressar sua própria vivência. 

 

A manutenção do grupo como uma unidade é que possibilitará, com o tempo, o 

aprofundamento e a intensificação das vivências. O grupo representa a sociedade, a 

espécie humana, a natureza e o próprio Cosmos. Unificá-lo permitirá que ele 

desempenhe o papel de um útero, fonte de proteção e de nutrientes para que cada um 

dos integrantes possa entrar em um estado vivencial intensificado, cujo conteúdo do que 

foi vivido elevará o seu nível de integração. Rolando Toro é taxativo em afirmar a 

necessidade de um grupo integrado para a prática da Biodanza:
38

 

 

A BIODANZA é uma técnica de grupo e em certo modo de massa. Dentro do 

grupo os alunos ensaiam novas atitudes de contato e comunicação. Os 

exercícios de transe só podem ser realizados dentro de um grupo integrado 

                                                           
35

 TORO, 1991, p. 608. 
36

 Quanto ao conteúdo da consigna dada pelo facilitador, apropriado mencionar que o seu poder torna-se 

flagrante quando o grupo percebe que o propósito da mesma está em harmonia com a vivência do 

próprio facilitador, e não em teorias ou idéias racionais. Importante que haja uma relação entre o 

conteúdo da consigna e o estilo de vida, o comportamento e as idéias transmitidas pelo facilitador, o 

que pressupõe coerência, compreensão e aplicação do que se pretende transmitir. 
37

 LEMOS, 1996, p. 78. 
38

 TORO, 1991, p. 16. 
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que serve de matriz e continente para a pessoa que abandona sua identidade. 

Os grupos são abertos e semi-abertos. Não é possível fazer BIODANZA 

individual.
39

 

 

 

 

1.2.2.2 Princípio da Progressividade 

 

 

Por ser a Biodanza um sistema evolucionário e não revolucionário, o princípio 

da progressividade orgânica é um de seus princípios estruturantes.
40

  

 

O princípio da progressividade exige que o nível de intensidade e a duração dos 

exercícios propostos estejam em sintonia com o tempo de prática e a estrutura pessoal 

dos praticantes. O eventual impulso do facilitador em gerar mudanças rápidas e 

profundas, ou mesmo de revelar o poder inerente ao Sistema, deve ser contido, já que 

nem o exercício, nem o contato, podem ser impostos. Todo exercício que visa a romper 

ou diminuir bruscamente a estrutura característica do participante não pertence à 

Biodanza.
41

 

 

Em se tratando de seres humanos, a construção de um casulo racional é uma 

necessidade natural. É ele que em muitos momentos servirá de proteção e permitirá a 

compreensão da cultura, da sociedade e das regras vigentes. Mas, por outro, para 

aqueles que almejam conhecer e sentir a si próprios é imprescindível que encontrem 

uma maneira, progressiva, de conhecer e reorganizar tal casulo. O que, por si só, 

exigirá, primeiro, a percepção de que não se é o casulo, e, depois, que se coloque a 

prova tudo o que o casulo representa ou significa, por meio da entrega durante as 

vivências.
42

 Destarte, espaço haverá para que se perceba a si mesmo como expressão de 

uma energia infinita, que constitui e move tudo o que existe, existiu e existirá. Assimilar 

isto através da vivência e continuar atuando com eficiência e eficácia no cotidiano exige 

                                                           
39

 Neste texto consta a expressão técnica, no entanto, sabe-se que Rolando Toro sempre entendeu que 

Biodanza é um Sistema, e não uma técnica, visto que mais próxima da poesia e da arte do que do 

tecnicismo. 
40

 TORO, 1991, p. 21. 
41

 Ibid., 24. 
42

 Nas palavras de Rolando Toro: “Não é possível uma transmutação espiritual sem que se experimente, 

em alguma ocasião, a potência vitalizadora dos instintos.” (TORO, 2002, p. 64.)  
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progressividade. Por esse motivo é que Rolando Toro põe luz na conexão entre saúde e 

progressividade:
43

 

 

Una evolución progresiva hacia la salud, configura un estilo y un “sentido” 

de trabajo que da tiempo al alumno para asumir sus propios cambios. La idea 

de “quebrar corazas caracterológicas” tiene que ser resachada como 

procedimiento. No podemos quebrar las defensas que un individuo há 

elaborado a través de años, porque corremos el riesgo de dejarlo sin 

continente para su identidad y poner gravemente en peligro su homeostasis. 

Las defensas neuróticas tienen que irse transformando, vale decir, tienen que 

ser reemplazadas por la nueva estructura de salud. 

 

A progressividade torna acessível o que aparentemente é inatingível, como 

destacado por Sanclair Lemos:
44

 

 

Não há a mínima necessidade de ir além daquilo que cada um pode ser. Não 

há necessidade, na vida, de se fazer aquilo que não se consegue ou não se tem 

condições de realizar. Porque ao se fazer o que se consegue, ao realizar o 

possível, próximo ao limite, notaremos em breve que já é possível realizar e 

vivenciar o que antes estava fora do alcance cognitivo, motor ou vivencial, 

através de uma aprendizagem suave, harmônica, natural-orgânica, 

Biocêntrica. 

 

O desenvolvimento e a entrega de cada participante são únicos, e não estão 

sujeitos a qualquer espécie de competição ou mesmo comparação. É um equívoco grave 

tentar adivinhar o que se passa com o praticante ou o quanto ele entrou em vivência. 

Cada pessoa tem o seu caminho e os seus padrões, e apenas reconhecê-los já poderá ser 

um choque; e, concomitantemente, faz parte de um caminho e de padrões inerentes à 

natureza e, em especial, à espécie humana. Deste modo, ignorar a progressividade pode 

desencadear na pessoa um estresse emocional doloroso, elevar seus níveis de culpa e 

provocar sentimentos de angústia incontroláveis.
45

 

 

A repetição dos exercícios pode ser compreendida como uma volta dentro da 

espiral evolutiva, e, embora promova a evolução individual, esta, quando isolada, 

manter-se-á insuficiente. Há, sim, a necessidade de ser um agente de evolução.
46

 E isto 

somente será possível se o desenvolvimento ocorrer de forma progressiva, sem rupturas 

ou revoluções. 

                                                           
43

 TORO, 1991, p. 12. 
44

 LEMOS, 1996, p. 36. 
45

 TORO, op. cit., p. 12. 
46

 Ibid., p. 21. 



 20 

1.2.2.3 Princípio da Reciprocidade (Feedback)  

 

 

Considerando que a Biodanza se realiza em grupo, e que em muitos de seus 

exercícios há uma proposta de contato entre duas ou mais pessoas, torna-se imperativa a 

atenção, sempre, ao princípio da reciprocidade, segundo o qual todos os praticantes 

deverão ficar atentos às sinalizações recíprocas, de modo a promover encontros e 

movimentos consensuais. Os exercícios devem se realizar em conformidade com a 

retroalimentação da informação.
47

  

 

Em outras palavras, o nosso movimento não é o meu, tampouco o teu; juntos, de 

comum acordo, damos à luz um terceiro movimento, sem dono, que nasce de forma 

espontânea, a partir da harmonização de nossos movimentos individuais, emergentes do 

interior de cada pessoa, portanto, sem qualquer contrariedade à vontade ou à capacidade 

vivencial.  

 

Gadamer salienta que na relação inter-humana o que importa é experimentar o tu 

realmente como um tu. Ou seja, não passar ao largo de suas pretensões, ao contrário, 

permitir que ele nos diga algo. E ressalta que, para tanto, é fundamental que aja uma 

abertura mútua:
48

 

 

Sem essa abertura mútua, tampouco pode existir verdadeiro vínculo humano. 

A pertença mútua significa sempre e ao mesmo tempo poder ouvir uns aos 

outros. Quando dois se compreendem, isto não quer dizer que um 

“compreenda” o outro, isto é, que o olhe de cima para baixo. E igualmente, 

“escutar alguém” não significa simplesmente realizar às cegas o que o outro 

quer. Agir assim significa ser submisso. A abertura para o outro implica, 

pois, o reconhecimento de que devo estar disposto a deixar valer em mim 

algo contra mim, ainda que não haja nenhum outro que o faça valer contra 

mim. 

 

Compreender que qualquer movimento em par – ou em pares – é fruto da 

unificação acordada dos movimentos individuais torna natural a aplicação do princípio 

da reciprocidade. 

 

                                                           
47

 TORO, 1991, p. 21. 
48

 GADAMER, 2008, p. 471. 
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O princípio da reciprocidade impede que qualquer contato ou movimento 

conjunto seja imposto ou exigido, seja por quem for. Rolando Toro assim se manifesta 

acerca do conteúdo desse princípio:
49

 

 

Cada alumno deberá poseer la libertad suficiente para aceptar o rechazar un 

contacto. De este modo, las situaciones de encuentro planteadas por el guia 

del grupo tienen que permitir a cada individuo graduar la forma e cantidad de 

contacto que en ese momento puede brindar. Ningún alumno debiera ser 

forzado a dar o recibir un contacto que no desea, sea por La presión de grupo 

o por indicaciones directas del guia. 

 

[...] 

 

El encuentro corporal progresivo de señalización recíproca asegura un 

relacionamento encatador, a veces intenso, y evita, por otra parte, los juegos 

neuróticos de víctima y victimario. 

 

A reciprocidade dos gestos implica o respeito e a sensibilidade do encontro com 

o outro; e também a capacidade de expressar com clareza os próprios limites.
50

 

Portanto, a aplicação do princípio da reciprocidade, por si só, é um aprendizado sutil – 

às vezes duro –, o que torna oportunas as observações de Krishnamurti:
51

    

 

Assim, a mente que escuta e ao mesmo tempo olha a lua, sem nela haver 

nenhuma contradição – essa mente é sensível a tudo; ela aprende, 

indefinidamente, e jamais acumula o que aprendeu como conhecimento. 

Porque a mente que está apenas a acumular e a armazenar conhecimentos é 

uma mente embotada, insensível. Mas a mente que está aprendendo é 

altamente sensível. 

 

Dessas colocações, extraem-se quatro pontos importantes para o propósito deste 

trabalho. O primeiro: a história emocional do praticante de Biodanza sempre estará 

conectada ao próprio conteúdo do Sistema, por ser o seu ponto de partida. O segundo: 

toda a teoria e a prática de Biodanza estarão em sintonia com o Princípio Biocêntrico, o 

que significa dizer que o Sistema propõe o conhecer-se, expressar-se e tornar-se dentro 

de um processo que tem como principal referencial a Vida. O terceiro: o 

desenvolvimento só será ecológico quando ocorrer de modo progressivo, observando-se 

nas relações os sinais (feedbacks) emitidos para se sintonizar o contato e a intensidade. 

O quarto: respeitar a autorregulação e o grupo como uma unidade maior são 

pressupostos para que seja possível transitar entre os estados de identidade e regressão 

de forma integradora. 

                                                           
49

 TORO, 1991, p. 30.  
50

 TORO, 2002, p. 141. 
51

 KRISHNAMURTI, p. 114. 
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1.3 A VIVÊNCIA: NÚCLEO ESSENCIAL DA BIODANZA 

 

 

A vivência é o fundamento último da Biodanza. É ela o agente transformador do 

Sistema,
52

 não obstante a relevância da teoria, dos conceitos e dos princípios 

estruturantes.  

 

Desse modo, no tópico abaixo, examinar-se-ão alguns pontos inerentes à 

vivência, cuja pré-compreensão é fundamental para que se possa visualizar o alcance e o 

sentido do Sistema. 

 

 

1.3.1 Características e Conceito 

 

 

Toda vivência é um “momento da vida infinita”.
53

 

 

A vivência, assim como a vida que lhe dá suporte e é seu pressuposto máximo, é 

sempre inédita e contínua.
54

 Com este sentido é que se pode dizer que a vida é como a 

chama da vela, que, ao manter-se acesa, pode dar a impressão de que é a mesma chama, 

todavia, ela é sempre nova, se renova a todo instante, porque nada queima duas vezes. 

Nada se vive duas vezes. Mas, de algum modo, o que queima está relacionado com o 

que foi queimado e com o que queimará. De algum modo o que se vive está relacionado 

com o que se viveu e com o que se viverá.  

 

A ideia de que a vivência pode ser repetida está relacionada à percepção 

aplicada ao cotidiano e à sua rotina, na qual generalizar e catalogar os fatos e atos é até 

certo ponto útil. A fonte que dá subsídios para a conscientização é a vivência.
55

 

                                                           
52

 Nas palavras de Rolando Toro: “Para compreender a definição de BIODANZA é necessário conhecer o 

conceito de vivência, que é a base de sua metodologia.” (TORO, 2002, p. 29.) 
53

 SCHLEIERMACHER apud GADAMER, 2008, p. 115.  
54

 Ibid., p. 467: “A idéia de que se pode dar marcha-a-ré a tudo, de que sempre há tempo para tudo e de 

que, de um modo ou de outro, tudo retorna se mostra como uma ilusão.” 
55

 Sonia Reis, apoiada em Rolando Toro, itera: “Para Toro, o ponto de partida para o desenvolvimento 

humano com profundas conseqüências é a renovação das vivências: no aqui e agora, a vivência possui 

a qualidade do originário e tem uma “força de realidade” que compromete todo o corpo, não estando 

sob controle da consciência – em certa medida, está fora do tempo, da memória, da aprendizagem e do 
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Devidamente estruturada, é ela a ponte que conduz a um conhecimento que se encontra 

além da nossa compreensão racional, e não é acessível pela linguagem. Talvez tenha 

sido isso o que foi observado por Gadamer e Nietzche:
56

 

 

O modo de ser da vivência é tão determinado que não se esgota. Nietzche 

diz: “Nos homens profundos as vivências duram longo tempo.” Com isso, 

quer dizer que elas não são esquecidas rapidamente, sua elaboração é um 

longo processo e justamente nisso reside seu ser específico e seu significado 

e não somente no conteúdo experimentado originariamente. O que 

denominamos enfaticamente de vivência significa pois algo inesquecível e 

insubstituível, basicamente inesgotável para a determinação compreensiva de 

seu significado. 

 

 

A qualificação de um tempo vivido como vivência pressupõe a presença 

preponderante de sentimentos e emoções.
57

 A intensidade sentida pela pessoa, em seu 

núcleo afetivo, diferencia a vivência em seu sentido estrito – adotado pela Biodanza – 

daquela vivência tida no cotidiano, cuja ausência de intensidade vinculada ao sentir 

autorizaria a dizer que não houve uma vivência em sentido estrito, embora tenha 

ocorrido em sentido amplo, já que o ser encontrava-se vivo. As colocações de Gadamer 

são pertinentes:
58

  

 
Quando algo é denominado ou avaliado como uma vivência, isso ocorre pelo 

fato de sua significação estar associada a uma totalidade de sentido. O que 

vale como vivência destaca-se tanto de outras vivências, nas quais se 

vivencia algo diferente, como do restante do decurso da vida, onde não se 

vivencia “nada”. O que vale como uma vivência não é mais algo que flui e se 

esvai na torrente da vida da consciência, mas é visto como unidade e com 

isso ganha uma nova maneira de ser uno.  

 

Gadamer ainda constatou que a vivência não apenas é o dado último e o 

fundamento de todo o conhecimento, mas que há nela uma referência interna com a 

vida, o que teria feito Dilthey alterar a sua própria definição de vivência, e escrever:
59

 “a 

vivência é um ser qualitativo – uma realidade que não pode ser definida pelo estar 

consciente, mas que também se estende àquilo que possuímos de uma maneira 

indistinta.” 

                                                                                                                                                                          
condicionamento. O poder reorganizador das vivências, deve-se à sua qualidade única de surgir como a 

primeira expressão afetiva de nosso organismo, com sensações corporais fortes; as vivências 

constituem a expressão originária, anterior a toda elaboração simbólica ou racional.” (REIS, Sônia. Ob. 

cit., p. 14.) 
56

 GADAMER, 2008, p. 113. 
57

 Sanclair Lemos, em sintonia com Rolando Todo descreve, a partir da visão biocêntrica, a nossa 

existência “como o tempo vivido”. (LEMOS, 1996, p. 7.) 
58

 GADAMER, op. cit., p. 112. 
59

 DILTHEY apud Ibid., p. 113. 
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Georg Simmel identificou que na vivência “o objetivo não somente se torna 

imagem e representação, como no conhecimento, mas torna-se também em momentos 

do próprio processo da vida.” Simmel ainda relacionou a vivência à ideia de aventura, 

pois “a aventura permite que se sinta a vida no todo, na extensão e na sua força. Nisso 

reside o fascínio da aventura. Suspende as condicionalidades e os compromissos sob os 

quais se encontra a vida costumeira. Ousa partir rumo ao que é incerto.”
60

 Lembra ele o 

caráter de exceção inerente à aventura, e sua inclusão na vida do aventureiro, assim 

como ocorre na vivência: 

 

Ao mesmo tempo está consciente do caráter de exceção que é próprio da 

aventura, e assim continua vinculado ao retorno ao costumeiro, para onde a 

aventura não pode ser levada. Desse modo, “vencemos” uma aventura como 

se fosse um teste ou uma prova de onde saímos enriquecidos e amadurecidos. 

[...] Na medida em que a vivência fica integrada no todo da vida, este todo se 

torna também presente nela.
61

 

 

Cumpre esclarecer que quando se diz que a vivência inexiste não significa a 

ausência total de vivência, esta, em sentido amplo, sempre existe. O movimento de 

renovação eterna do presente ocorre sempre, inclusive no que se chama de rotina diária, 

porquanto sua intensidade, para muitas pessoas, seja insuficiente para tocar os sentidos 

de um modo pleno e total, posto que uma percepção mais sutil seja necessária não 

apenas para perceber este fluxo constante, mas, sobretudo, para nele se posicionar e agir 

de forma original e criativa.
62

 Osho, lembrando Heráclito, parece ter descrito uma das 

percepções possibilitadas pelas vivências propostas pela Biodanza:
 63

 

 

Nada é permanente.  

No mesmo rio nós pisamos e não pisamos. 

Só a aparência é a mesma – a do rio, a sua também. 

Não se pode pisar duas vezes no mesmo rio ... 

porque o rio jamais será o mesmo outra vez. E você também jamais será o 

mesmo. É por isso que cada momento é único, incomparável! Nunca existiu 

antes e jamais existirá outra vez. Isso é lindo! Não é uma repetição – é 

absolutamente fresco.  
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A intensidade e a profundidade da vivência são qualidades irmãs, andam juntas, 

e manifestam-se de forma inversamente proporcional à ansiedade, aos medos e às 

angústias, em especial àquelas relacionadas a fatos passados, vividos na primeira 

infância, ou às projeções e às expectativas, sempre derivadas do ego.
64

 Por isso que 

Sanclair Lemos afirma que a clareza com que o organismo percebe o mundo e a si está 

relacionada com a intensidade de suas vivências.
65

 E acrescenta: “Sobre a experiência 

vivencial se estruturam e se organizam as funções perceptivas, cognitivas, afetivas, 

motoras e da consciência.” 
66

 

 

As vivências em Biodanza podem conduzir aqueles praticantes que se encontram 

relativamente organizados, receptivos e abertos a um estado em que a vinculação com a 

totalidade é sentida em sua plenitude. E aí vale transcrever as palavras de Castaneda:
67

 

 

[...] no universo há uma força imensurável e indescritível que os feiticeiros 

chamam de intento, e que absolutamente tudo o que existe no cosmo inteiro 

está ligado ao intento por um elemento de conexão. Feiticeiros, ou guerreiros, 

como ele os chamava, preocupavam-se em discutir, compreender e utilizar 

esse elo. Estavam especialmente empenhados em limpá-lo dos efeitos 

atordoantes causados pelas preocupações comuns de suas vidas cotidianas. 

[...] para os estados de consciência intensificados [...], nos quais os feiticeiros 

obtinham o conhecimento diretamente do intento, sem a intervenção 

perturbadora da linguagem falada. 

 

A Biodanza possibilita a transformação, por meio da vivência e na vivência, do 

dançarino em dança, e nesta alquimia sintonizar a pessoa ao cosmos. Rolando Toro 

leciona com precisão:
68

  

 

A música dança o indivíduo e então não há indivíduo, mas dança. A 

identidade se dissolve numa espécie de matriz do universo que está em 

movimento orgânico, em que cada elemento é parte da dança maior. A dança 

cósmica consiste na interação viva de todas as forças presentes. 

 

Para conseguir o estado de transe necessário que permita ao dançarino chegar 

a “ser a dança”, é necessário partir da quase imobilidade, de um estado de 

tônus “aberto” aos impulsos proprioceptivos espontâneos. Um estado 

incondicional e receptivo, livre de todo propósito. Nestas condições, o 
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indivíduo “permite” que a música se infiltre em seu organismo e induza o 

estado cenestésico. 

 

Ser a dança constitui uma experiência em que, no fundo, sintoniza-se o 

biossistema humano com o biossistema cósmico. Esta é a mais poderosa 

fonte de renovação e energização. 

 

A Biodanza propõe que o aprendizado parta da vivência para o significado, e 

não o contrário, como fazem as terapias cognitivas. A vivência implica em uma 

imediata e profunda conexão do indivíduo consigo mesmo, e embora não exclua a 

função cognitiva, reserva a esta um momento posterior, no qual o praticante poderá 

descrever a sua vivência, sem análise ou interpretação psicológica.
69

 Rolando Toro 

ainda sublinha que a vivência é a “via imediata de acesso ao inconsciente vital”.
70

 

 

O conceito de vivência foi por Rolando Toro redefinido na teoria da Biodanza, 

“como a experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo no momento 

presente, que envolve a cenestesia, as funções viscerais e emocionais.”
71

  

 

Para a Biodanza, Rolando Toro assim elencou as características essenciais da 

vivência:
72

 

 

a. Experiência original: a vivência de nós mesmos é original, antecede a 

qualquer elaboração simbólica ou racional.  

 

b. Anterioridade à consciência: a conscientização da vivência pode ser 

imediata ou posterior, nunca antes da vivência, razão pela qual no processo 

de integração da identidade e de expressão das potencialidades genéticas a 

vivência tem prioridade sobre a consciência. 

 

c. Espontaneidade: a vivência não pode ser dirigida pela vontade, ela no 

máximo pode ser “evocada”. Possui a qualidade do original. 

 

d. Subjetividade: a vivência se manifesta a partir da identidade, por isso 

cada pessoa tem e terá as suas próprias vivências: únicas, íntimas e, deste 

modo, incomparáveis. 

 

e. Intensidade variável: a intensidade da vivência é inversamente 

proporcional à atividade consciente de controle e vigilância. Sua variação se 

dá conforme o nível de conexão da pessoa consigo mesma e a qualidade do 

estímulo que a produz.  

 

f. Temporalidade: a vivência é passageira, ela se manifesta no momento 

presente. 
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g. Emocionalidade: a vivência dá origem a emoções. 

 

h. Dimensão cenestésica: a vivência está sempre acompanhada de 

sensações cenestésica e envolve todo o organismo.  

 

i. Dimensão ontológica: a vivência constitui a conexão íntima absoluta, 

ligada ao ser e à percepção de estar vivo. 

 

j. Dimensão psicossomática: a vivência é um ponto de conjunção da 

unidade psicossomática, que está relacionado ao processo de transmutação do 

psíquico em orgânico e do orgânico em psíquico. 

 

A integração gerada pela vivência não necessita da compreensão, interpretação 

ou elaboração consciente, ela ocorre em nível inconsciente e naturalmente, como 

recorda Dalla Vecchia ao transcrever as palavras de Rolando Toro:
73

 

 

O mecanismo fundamental da Biodança é a estimulação de vivências 

mediante a música, a dança e as situações de encontro em grupo. Na 

abordagem da Biodança a vivência tem prioridade sobre o pensamento 

conceitual ou as programações de conduta. O pensamento lógico racional não 

é instrumento adequado para mudança existencial e para induzir mudanças 

profundas de atitudes e tendências. As vivências têm efeito sobre a 

Identidade, sobre os processos de integração afetiva, sobre a realização 

existencial e sobre os estados de consciência (TORO, 1999:4-5 – Identidade. 

Apostila da Escola biocêntrica Rolando Toro de Pelotas). “As vivências tem 

um poder de integração em si mesmas e não necessitam de elaboração 

consciente; elas são modo de cognição, a nível inconsciente” (TORO, 1999:5 

– Apostila da Escola biocêntrica Rolando Toro de Pelotas). 

 

A partir de tais apontamentos, itera-se que a vivência, assim como a jornada pela 

Vida, (i) é individual, portanto, inimitável; (ii) ocorre no grupo, mas é pessoal; (iii) 

encontra-se além da linguagem, e neste sentido não pode ser, em sua essência, 

transmitida; (iv) não é linear, tampouco circular, é como um desabrochar, cujo frescor e 

originalidade se fazem sentir.  

 
 
Conceituar vivência em Biodanza não parece ser recomendável, no entanto, 

considerando-se a natureza deste trabalho, talvez se possa tomar o risco e assim 

conceituá-la: é um sentimento vivo, livre de propósito e pleno de sentido, somente 

possível no aqui e agora, cuja intensidade (presença total) e profundidade (distante do 

ego e de qualquer noção de tempo) fazem com que seja percebida pela pessoa que a 
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viveu como algo estrutural, original e íntimo, razões pelas quais é a vivência o 

fundamento primário da consciência. 

 

 

1.3.2 As linhas de vivência 

 

 

As linhas de vivência expressam os estados potenciais da vivência do ser 

humano em sua ontogênese, e, como dito por Rolando Toro, são os cinco grandes canais 

de energia que expressam a vivência no ser humano:
74

 Vitalidade, Sexualidade, 

Criatividade, Afetividade e Transcendência.  

 

Conforme explicitado por Feliciano Flores, cada uma das linhas relaciona-se, de 

modo mais próximo, com um determinado conteúdo:
 75

 

 

A Vitalidade relaciona-se com o ímpeto vital, com o sentimento eufórico de 

estar vivo, com a disposição para enfrentar dificuldades, com a coragem, a 

alegria e o entusiasmo de estar no mundo. 

[...] 

 

A Sexualidade relaciona-se com o desejo e o prazer, com a capacidade de 

desejar, buscar e desfrutar as coisas boas da vida, as relações, a intimidade e 

o contato corporal. 

[...] 

 

A Criatividade relaciona-se com nossa capacidade de renovação, de 

expressividade, de manifestação de nossas inspirações, de produção artística, 

de busca de realização de sonhos. 

[...] 

 

A Afetividade relaciona-se com nosso instinto gregário, com o vínculo com 

os nossos semelhantes, com a ternura, o altruísmo e a solidariedade. 

[...] 

 

A Transcendência relaciona-se com nosso anseio de harmonia existencial e 

integração cósmica, com nossa capacidade de ir além de nós mesmos, 

identificando-nos com nosso ambiente e com o universo. 

 

Sanclair Lemos assim resume as cinco linhas de vivência:
 76
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A linha de vitalidade relacionada com o ímpeto vital, que têm como base o 

instinto de sobrevivência. E nos permite colocarmos no mundo como ser 

humano responsável por seu movimento e por suas ações. A linha da 

sexualidade se reflete na capacidade de sentir desejo e expressar o prazer 

através dos sentidos, a sensualidade e erotismo que envolvem a chave do 

contato e a carícia. Na linha de criatividade surge a nossa capacidade inata de 

exploração de procurar estar no movimento de vida criando-nos a nós 

mesmo, auto-poyeses. Na linha da afetividade é a força ou energia que nos 

conecta e vincula com todos os seres humanos. A emoção básica de essa rede 

de vínculos é o amor. A linha da transcendência que é capacidade sentir-se 

parte de um todo maior, uma unidade psicossomática que tem a capacidade 

de incluir em si unidades maiores e dentro dessa diversidade, permanecem 

como uma unidade.
 
 

 

A partir do momento em que as vivências ocorrem de forma harmônica sob a 

ótica das cinco linhas, haverá a possibilidade de se vivenciar o êxtase, cuja definição 

não se pode obter de modo objetivo. Em termos subjetivos, possível descrevê-lo, 

olhando para trás e com a linguagem que se dispõe, como se a totalidade emergisse de 

dentro de nós, tomasse sutilmente conta e utilizasse nosso corpo para dançar a alegria. É 

completamente desconcertante o estado que segue ao estado de êxtase, que sentido, uma 

única vez de forma realmente intensa, alterará totalmente, e em definitivo, o modo como 

a pessoa se relaciona com o outro e com a natureza. Alteração esta que, sobretudo no 

início, gerará inúmeras dúvidas e angústias internas de como proceder, pensar e viver, 

uma vez que, não raro, haverá incoerências entre o que se sente e percebe com o que é 

priorizado e valorizado pela cultura, sociedade, estado, religião, família, amigos, 

mercado e tradição. Equilibrar-se nesta área de tensão, de modo integrado e pleno na 

sua capacidade de pensar, sentir e expressar-se, passará a ser um desafio. Também por 

isto o princípio da progressividade é tão importante, há nele um mecanismo de defesa, 

de preparação.    

 

As linhas de vivência cruzam-se ou se entrelaçam, e cada uma carrega, em 

algum grau, elementos característicos de todas as outras. Por isso parece inadequado 

pensar que as linhas de vivência possuem conteúdo isolado e pré-determinado. Em 

outras palavras, na vivência estão presentes todas as linhas, alterando-se, no entanto, a 

intensidade de cada uma delas.
77

 De forma empírica, exemplifica-se o que foi dito:
78
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 Segmentário 
de Pescoço  

Dança 
Euforizante 

Túnel de 
Carícias 

Dança do 
tigre 

Batismo de luz 

Vitalidade          3        5        1    5         2 

Criatividade          1         5       2    3         2 

Afetividade          4        3        5    3         4 

Sexualidade          4        1       3    1         2 

Transcendência          3        1       4    3         5    

Carga Total:         15       15      15   15        15 

 

Talvez a vivência em que a intensidade das linhas se dê de forma mais 

igualitária seja o Encontro, em suas diversas variações. 

 
Essa distribuição de carga se deve a vários fatores, dentre eles, cabe destacar: a) 

o ser humano é um só, e tudo o que ele vivencia gera efeitos em sua totalidade, portanto, 

inadequado pensá-lo em partes incomunicáveis; b) as linhas de vivências, de fato, não 

são estáticas ou isoladas, formam um conjunto que tem a pretensão de abarcar e 

estruturar a totalidade dos exercícios pertencentes ao Sistema; c) todas as cinco linhas 

vinculam-se, de um lado, ao potencial genético do praticante, e de outro à pretensão de 

realizá-lo, como manifestação da integração harmônica e plena das linhas de vivência; 

d) o núcleo emocional e racional da pessoa faz com que ela seja tocada de forma e em 

intensidade diferentes ao longo da vivência. A diversidade será ainda maior em grupos 

iniciantes; em grupos mais avançados a tendência é que o grupo apresente uma reposta 

mais homogenia aos estímulos, sem perder traços inerentes à sua identidade.  

 

De qualquer forma, a única forma de fortalecer uma corrente é maximizando a 

força do elo mais fraco. Assim também se dá com as linhas de vivência, cujo 

desenvolvimento total e harmônico de todas as cinco importará na integração, e, por 

conseguinte, permitirá a realização completa do potencial genético. 

 

 

1.3.3 Ameaças à vivência 

 

 

A história pessoal e familiar, a tradição, a cultura e a formação do participante 

de grupos de Biodanza são aspectos que contribuem para a formação dos filtros através 

dos quais o Sistema e as vivências por ele oferecidas serão compreendidas, interpretadas 

e aplicadas. São eles que determinam o quanto da realidade na coisa será compreendida. 

Por serem passíveis de alterações, os filtros se expandem quando se verifica a 
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racionalidade de seus fundamentos, o que, naturalmente, pressupõe um certo grau de 

abertura, leveza e coragem. Nas palavras de Gadamer: “[...] uma situação hermenêutica 

está determinada pelos preconceitos que trazemos conosco. Estes formam o horizonte 

de um presente, pois representam aquilo além do que já não conseguimos ver. [...]”. E 

prossegue, dizendo: “Na verdade, o horizonte do presente está num processo de 

constante formação, na medida em que estamos obrigados a pôr constantemente à prova 

todos os nossos preconceitos.” 
79

  

 

As opiniões prévias arbitrárias retiram da compreensão sua verdadeira 

possibilidade, e para evitá-las, compete ao participante examinar a origem e validez de 

suas opiniões pessoais, e não partir delas para formatar a vivência. Ao partir de uma 

formatação prévia, pessoal e fechada, o participante congela o conteúdo que emerge da 

vivência, reduzindo-lhe a força capaz de gerar mudanças e permitir uma compreensão 

fora do alcance dos rótulos pessoais.  

 

Não obstante as peculiaridades das vivências pessoais do intérprete, e a forma 

como ele internamente as organizou, é preciso dar-se conta de que elas mesmas são 

determinadas de antemão pelas grandes realidades históricas, sociedade e Estado.
80

 

Como salientado por Gadamer, “muito antes de nos compreendermos na reflexão sobre 

o passado, já nos compreendemos naturalmente na família, na sociedade e no Estado em 

que vivemos.” Por isso, pode-se dizer que a realidade da pessoa é formatada muito mais 

pelos seus pré-juízos do que pelos seus juízos.
81

 

 

Rolando Toro assinala:
 82

 

 

A participação que tem cada indivíduo em sua própria evolução é até hoje 

muito menor do que se pensa. A diafanidade da vida humana é um produto 

de certa disposição interior ante a paisagem cósmica, ante seu semelhante e si 

mesma.
 
 

 

A vivência, assim como a vida que lhe dá suporte e é seu pressuposto máximo, 

é, de fato, sempre inédita e contínua.
83

 No entanto, toda a vivência, como dito, se dá a 
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partir e dentro de uma realidade histórica que condiciona e formata. Gadamer faz um 

alerta para aqueles que ignoram o seu condicionamento histórico: 

 

 

Aquele que está seguro de não ter preconceitos, apoiando-se na objetividade 

de seu procedimento e negando seu próprio condicionamento histórico, 

experimenta o poder dos preconceitos que o dominam incontroladamente 

como uma vis a tergo.
84

 Aquele que não quer conscientizar-se dos 

preconceitos que o dominam acaba se enganando sobre o que se revela sob 

sua luz.
85

 

 

O que é consagrado pela tradição e pela herança histórica possui uma autoridade 

anônima que determina o nosso ser histórico e finito, e exerce um poder sobre nossa 

ação e nosso comportamento, não obstante carecer de fundamentos evidentes.
86

 

Certifica-se o passado com a repetição de atos e comportamentos, e assim se transforma 

de forma espontânea e imperceptível a tradição na qual sempre nos encontramos 

inseridos.
87

  

 

A Biodanza oferece as condições, dentro das situações fáticas possíveis, para 

que a força determinante do Estado, da cultura e da tradição seja minimizada, a fim de 

que seja possível criar um espaço para que a vivência ocorra. 

 

A compreensão da vivência importa sempre em um projetar, começando com 

conceitos prévios que serão substituídos por outros mais adequados, mantendo-se 

exposto a erros de opiniões prévias que não se confirmam na própria vivência. Cabe ao 

praticante de Biodanza manter-se aberto e flexível, permitindo que o conteúdo 

emergente do outro e da vivência possa sob ele atuar, de modo que o resultado não 

possa ser definido de antemão. A importância dessa abertura foi por Gadamer assim 

enfatizada:
88

 

 

Quando dois se compreendem, isto não quer dizer que um “compreenda” o 

outro, isto é, que o olhe de cima para baixo. E igualmente, “escutar alguém” 

não significa simplesmente realizar às cegas o que o outro quer. Agir assim 
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significa ser submisso. A abertura para o outro implica, pois, o 

reconhecimento de que devo estar disposto a deixar valer em mim algo contra 

mim, ainda que não haja nenhum outro que o faça valer contra mim. 

 

Talvez se possa explicar o que foi dito por meio de uma metáfora. A estrutura 

vital para o surgimento das folhas, das flores e dos frutos de uma árvore não é visível. A 

sua amplitude e o seu funcionamento são condicionados pelo que está enterrado; fala-se 

da raiz. Não são as partes visíveis de uma árvore (caule, folhas e flores) que exercem o 

papel decisivo sobre a qualidade e a quantidade de seus frutos. Tudo depende dos 

nutrientes presentes e ativos em sua raiz. Pode-se dizer que o fruto é o resultado da 

combinação de todos os elementos acessados pela árvore, dentro das condições e do 

contexto em que ela se encontrava. A árvore pode ser percebida, mesmo 

individualmente, como uma unidade, e, ao mesmo tempo, como uma unidade com o 

meio em que se encontra e a envolve (grupo). Há um fluxo, uma relação de influência 

permanente entre a árvore e o mundo que a cerca, que é determinante na constituição de 

seus frutos. O mesmo se dá com o ser humano, com a diferença de que com ele a 

abertura para o outro, a compreensão de sua história pessoal e a consciência da força 

exercida sobre ele pela tradição e cultura são fatores sujeitos a uma nova compreensão, 

desde que continuamente postos a prova seus pré-juízos e suas opiniões. 

 

Em todo movimento, a pessoa deixa um pouco do conteúdo que há em suas 

raízes. Todavia, é essencial que ele busque ter consciência da origem e validade desse 

conteúdo, retirando-lhe a arbitrariedade e abrindo-se para uma relação franca com o que 

efetivamente a vivência lhe fez sentir e perceber. A vivência tem potencial para 

fertilizar as raízes, em especial, quando a pessoa se coloca no grupo de Biodanza com a 

mente e o coração abertos, com um movimento leve, inocente e despretensioso. 

 

Reconhecer a existência de pré-juízos e de forças externas que insistem em 

determinar o caminho e os sentimentos da pessoa é, por um lado, muito angustiante, 

pois se constata que o horizonte é curto. Por outro lado, é muito desafiante, porque 

impõe o compromisso pessoal e intransferível de ampliá-lo com passos firmes.
89
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Dos apontamentos acima, cumpre realçarem-se quatro aspectos importantes para 

este trabalho. O primeiro: O movimento vivencial que conduz ao estado vivencial 

intensificado de consciência de si e do mundo, e a um estado de retorno ao primordial, é 

o que desperta e impulsiona o crescimento do potencial genético, tornando-o uma 

realidade. O segundo: Não há integração se o conteúdo inerente a cada uma das linhas 

de vivência não for desenvolvido de forma harmônica e plena. O terceiro: A vivência, 

por si só, já deflagra o processo de integração em nível inconsciente, sendo, portanto, 

irrelevante para isto que ocorra qualquer espécie de racionalização ou interpretação 

psicológica. O quarto: O desenvolvimento humano é influenciado diretamente pela 

conexão que há entre o estado interior da pessoa – estruturado a partir de sua capacidade 

vivencial e perceptiva –, o outro, a comunidade e a natureza. Tal conexão poderá ser 

elevada a novos níveis de integração por meio das vivências propostas pela Biodanza.  
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2 O MODELO TEÓRICO: UMA SÍNTESE DA JORNADA À INTEGRAÇÃO 

 

 

O estudo do modelo teórico de Biodanza de modo algum terá o condão de 

refletir ou descrever as profundas conexões e interdependências inerentes aos seus 

mecanismos de ação. O sistema abrange a vida humana em sua totalidade. Nas palavras 

de Rolando Toro: “Aborda o ser humano em sua dimensão biológica, psicológica e, 

justamente, cósmica.”
90

 

 

Por outro lado, os esforços dedicados à compreensão do modelo teórico podem 

gerar, além do desenvolvimento didático, uma série de benefícios para a própria 

Biodanza, como sublinhado por Rolando Toro:
91

  

 

O modelo permite, ainda, descobrir relações novas e formular perguntas que 

não poderiam mais ser feitas se nos contentássemos em observar os fatos, 

bem como orientar a pesquisa, criar novas hipóteses, manipular as relações 

desconhecidas e compreender os fatos dentro de uma visão unificada. 

 

A vantagem de um modelo sobre uma simples descrição é que sua utilização 

permite estabelecer relações absolutamente imprevisíveis, a ponto de abrir 

novas opções no campo operacional. 

 

O modelo de Biodanza se estrutura em torno de um eixo vertical, que é estável, e 

outro eixo horizontal, que é pulsante. Ambos encontram-se dentro de uma espiral, a 

qual “representa a abertura do modelo aos processos universais de gestação da vida”, e 

são virtuais, uma vez que não denotam uma trajetória rígida, mas sim projeções 

direcionais.
92

  

 

O modelo teórico é assim configurado:
93
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Figura 1 - O modelo teórico de Biodanza 

Fonte: Biodanza. Toro, Rolando. 2002. 

 

 

Neste trabalho, em que se tenta explicitar a operacionalidade do modelo, o foco 

da pesquisa dar-se-á em sua articulação central, assim representada:   
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Figura 2 - Estrutura central do modelo teórico 
 

 

2.1 O EIXO VERTICAL: POTENCIAL GENÉTICO - INTEGRAÇÃO 

 

 

A pessoa que deixa de fazer uso de todo o potencial de sua vida, de algum 

modo, diminui o potencial de todos os demais.
94

  

 

O eixo vertical do modelo teórico, qualificado como estável, emerge da 

filogênese, para Biodanza “o contexto natural da espécie humana”,
95

 e simboliza a 

ontogênese, percebida como o transcurso da vida humana. Em sua base situa-se o 

conteúdo inerente ao potencial genético, expresso na “trama das linhas de vivência.
96

 E 

no topo, mostrando-se como destino almejado, Rolando Toro posicionou a integração, 

dando ao símbolo uma ideia de brilho, representativo da “unificação, ligação com a 

totalidade.”
97
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Daí possível dizer que Biodanza é uma jornada à integração. Compreender isto 

com clareza é premissa fundamental para compreender o próprio Sistema. É a partir da 

definição do estado almejado que se estrutura o sistema operacional, a direção e as 

qualidades dos exercícios geradores de vivência em Biodanza. Nas palavras de Rolando 

Toro:
98

 

 
No modelo teórico da Biodanza, a integração é um processo culminante em 

direção ao qual se dirige o desenvolvimento das linhas de vivência, e consiste 

na interação recíproca, dinâmica e criativa que se produz na expressão das 

cinco linhas de impulsos natos. Este processo criativo é gerado no decorrer 

da vida do indivíduo. 

 

O eixo vertical representa o direcionamento dos aspectos e valores culturais para 

o desenvolvimento dos potenciais genéticos vinculados às cinco linhas de vivência, 

como esclarece Rolando Toro:
99

 

 

Minha proposta consiste, assim, em trabalhar sobre a parte saudável, em 

estimular as linhas pré-programadas de integração e não em procurar 

provocar mudanças na parte invariável e estável do ser humano. Trata-se de 

tomar nas mãos a evolução cultural e dirigi-la no sentido do desenvolvimento 

das cinco modalidades de expressão genética representadas pelas linhas de 

vivência. 

 
O modelo teórico explicita que o suporte e a origem de todas as vivências em 

Biodanza é o conteúdo formador do potencial genético, o qual abarca “o conjunto de 

potencialidades herdadas geneticamente por cada indivíduo e contidas nos 

cromossomos humanos, que contêm centenas de genes e mini-genes dos quais muitos se 

manifestam, enquanto outros permanecem em silêncio ao longo de toda a existência 

(sic).”
100

 Para que ocorra o desenvolvimento evolutivo, é necessário que os potenciais 

encontrem oportunidades para se manifestarem na existência.
101

  

 

Muito importante: a base de todas as vivências é o potencial genético da pessoa. 

É ele que a Biodanza visa a estimular e a direcionar para a sua realização de modo 

integrado. 
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Rolando Toro ressalta que o processo de integração em Biodanza se realiza 

através do estímulo da função primordial de conexão com a vida, que permite a 

qualquer pessoa agir, com uma força seletiva intensa, em favor do seu desenvolvimento 

e da sua integração consigo, com a espécie e com o universo.
102

 Ele assim explica os 

diferentes níveis de integração:
103

 

 

- A integração a si mesmo consiste em resgatar a unidade psicofísica. 

 

- A integração ao semelhante consiste em restaurar o vínculo original com a 

espécie como totalidade biológica. 

 

- A integração ao universo consiste em resgatar o vínculo primordial que une 

o homem à natureza e em reconhecer-se como parte de uma totalidade maior, 

o cosmo. 

 
Os níveis de vinculação estão sempre interligados. No fundo, compartilham da 

mesma fonte. Desse modo, é incorreto pensar que uma pessoa pode conhecer o outro 

sem se conhecer; ou conhecer a si, sem conhecer a natureza; ou, conhecer a natureza, 

sem conhecer a si e o outro. Este alerta é feito por Sanclair Lemos:
104

 

 

Pensa-se que “é preciso que eu conheça a mim próprio para então conhecer o 

outro.” Não, essa proposta mostra uma impossibilidade, pois não se pode 

conhecer a si próprio e depois conhecer o outro. Estas realidades não são 

compartimentadas. A possibilidade única é conhecer a si próprio, pois só 

assim poderemos vir a conhecer o outro, em um mesmo movimento. Ou seja, 

só podemos conhecer o outro na medida de nosso conhecimento de nós 

mesmos.  

 

A conectividade entre os três níveis de integração (consigo, com o outro, com o 

Todo) pode ser assim representada: 
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Figura 3 - Relação entre os níveis de integração 

 

 

A capacidade de vincular-se, em sentido amplo, é reflexo do grau de integração 

da pessoa, expresso também, como dito por Sanclair Lemos, nos movimentos do 

indivíduo, que são fluidos. O movimento pode se apresentar integrado ao próprio 

movimento, ao pensamento e ao sentimento de outrem ou dos outros.
105

 A integração, 

segundo ele, permite o “sentimento de ser; um sentimento da identidade, e as emoções 

podem fluir livremente sem que sejam alteradas ou deturpadas por tensões orgânicas 

e/ou psíquicas.”
 106

 

 

O processo de integração na Biodanza se dá com “a realização de exercícios 

específicos com os quais se estimulam as linhas de vivência que não estejam 

desenvolvidas”.
107

 O conceito de integração remete à ideia de que o organismo saudável 

é aquele que acolhe os ecofatores cujo estímulo reforçam a sua unidade e rejeita aqueles 

que provocam a sua dissociação, compreendida como a separação das partes dentro de 

uma totalidade.
108

 Cabe transcrever as lições de Rolando Toro: 

 

A integração de um sistema corresponde ao conjunto de processos que põe 

em correlação as partes com o todo, assegurando a unidade do sistema e 

tendendo a aumentar a sua estabilidade dinâmica. Pode-se dizer que cada 

átomo, cada molécula de um sistema vivo obedece à orientação e à forte 

inércia dos processos de regulação que mantêm estável o equilíbrio orgânico. 

 

[...] 

 

 Neste sentido, o importante não seria somente estar protegido dos agentes 

que ameaçam a unidade, mas, também, de aumentar o número de eco-fatores 

que reforçam a estabilidade intrínseca do sistema. 
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No que tange às características e ao conceito de integração, também cabe 

observarem-se os apontamentos feitos por Sanclair Lemos:
109

 

 

A integração se caracteriza por um conjunto de processos dados pelos níveis 

de conectividade e complexidade das relações entre as partes formadoras e o 

todo de um sistema, de maneira que essas relações aumentem a estabilidade 

do sistema. É a complexidade diversificada, e simultaneamente especializada, 

das redes de conexão do organismo, ao mesmo tempo em que existe 

integração. Esta não pode ocorrer na ausência de diversificação, e 

diversificação implica necessariamente em integração. Fora desta surge a 

dissociação, a desconexão. 

Logo, integração é a qualidade das relações e a complexidade dessas relações 

que existem entre as partes que formam a totalidade de um sistema. 

Integração é verdadeiramente a qualidade das relações entre as partes, de 

modo a aumentar a estabilidade, a unidade, a diversificação e a conectividade 

do todo. 

 

Importante observar que dentro do processo de integração oferecido pela 

Biodanza fixar-se na busca de um determinado nível de integração não é recomendado, 

mas sim avançar progressivamente em sua direção. A direção é essencial; a velocidade 

deve ser a adequada para cada um, sem violar os princípios estruturantes do Sistema e a 

estrutura interna do participante. O processo de integração, em si mesmo, é o 

desenvolvimento do ser humano.  

 

Isso permite assinalar que a integração irá ocorrer de modo mais abrangente – 

otimização do sistema biológico-psíquico-motor humano
110

 – na medida em que a 

pessoa conseguir, por meio da vivência, estimular os potenciais mais adormecidos. 

Nesse sentido, oportuna uma metáfora. Imaginem-se as cinco linhas de vivência como 

se fossem cinco cavalos, todos puxando a mesma carruagem. Constatar-se-á que além 

de a direção necessariamente ser a mesma, a viagem só ocorrerá de forma harmônica e 

cooperativa se todos eles se encontrarem um ritmo e uma sintonia comuns. Do 

contrário, o cavalo mais lento, por exemplo, impedirá o movimento pleno dos demais.  

 

Na medida em o nível de integração se eleva, em sentido amplo, a pessoa terá de 

descolar-se do que foi até então percebido, interpretado ou aceito, para que se dê espaço 

às sementes que repousam em seu âmago, condição essencial para que floresçam. O 

sistema de crenças ou dogmas, os comportamentos padronizados, as reações 
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automáticas que um dia foram úteis, agora são as que aprisionam e sufocam. Atenta-se 

para o alerta de Krishnamurti:
111

 

 

Nós temos de viver neste mundo, de realizar uma transformação radical em 

nossas mútuas relações, não num futuro distante, porém agora; é essa a nossa 

maior obrigação. Porque, se não modificar-se a psique, a estrutura interna da 

mente e do coração, ver-nos-emos em eterna confusão, angústia e desespero. 

 

A responsabilidade pelo desenvolvimento é intransferível. Ela é inseparável do 

próprio conteúdo que se busca aperfeiçoar. Compete àquele que detém o potencial 

genético cultivá-lo de forma integrada e concreta, o que somente é possível no 

movimento do eterno presente. Nas palavras de Krishnamurti também se encontra o 

pensamento de Rolando Toro:
112

 

 

Deveis tornar-vos bem cônscios deste problema: que não há solução na 

revolução econômica, política ou científica; que nenhum líder político, por 

mais tirânico ou benfazejo que seja, nenhuma autoridade poderá promover a 

ordem psicológica; que ninguém, senão vós mesmo, como ente humano, 

pode promovê-la – não num mundo celestial, se tal mundo existe, porém 

neste mundo, e já! 

 

A análise do modelo teórico, em especial de seu eixo vertical, permite sustentar 

que a plenitude do ser humano se dá quando o seu potencial genético, inerente às cinco 

linhas de vivência, é totalmente realizado na existência, de forma harmoniosamente 

integrada.  

 

 

2.2 O EIXO HORIZONTAL: CONTINUUM IDENTIDADE-REGRESSÃO  

 

 

Identidade: reconhecer-se único. Regressão: reconhecer-se igual. O transitar 

entre estes dois estados de consciência se dá de forma harmoniosa, progressiva e sem 

ruptura e é sempre acompanhado por modificações cenestésicas,
113

 na presença do 

outro, pressuposto para que o ser humano se reconheça.
114
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As vivências em Biodanza, com o intuito de promoverem o potencial genético 

de cada participante inerente às cinco linhas, estruturam-se dentro de um movimento 

pulsante que induz a consciência de si e a de fusão com a totalidade:
115

   

 

O modelo teórico da Biodanza propõe a pulsação entre uma tensão aferente 

(centrípeta), acompanhada por um aumento da vivência de identidade, e uma 

expansão (centrífuga), acompanhada por uma vivência de dissolução na 

totalidade.  

 
Este contínuo fluir foi a base para esboçar-se o primeiro eixo do modelo 

teórico,
116

 no qual a expressão transe foi substituída por regressão, ficando assim:
117

 

 

 

Figura 4 - A primeira configuração do modelo teórico da Biodanza 

Fonte: Biodanza. Toro, Rolando. 2002. 

 

A representação do percurso realizado em uma sessão de Biodanza, sempre 

dentro de uma ondulação formada pelo entrelaçamento das cinco linhas de vivência, 

pode-se dar através do seguinte desenho:  

 

 
Figura 5 - Representação do movimento realizado entre os estados de identidade e regressão em 

uma sessão de Biodanza 

 

A passagem do diferenciado para o indiferenciado é o que se chama de transe.
118

 

Assim, possível constatar que identidade e regressão não são polos isolados, mas, no 
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máximo, espaços de uma mesma unidade, que apresentam uma natureza diversa. 

Enquanto um é expansivo, o outro é introspectivo. Os estados se sobrepõem. A 

regressão avança sobre a identidade, e esta sobre àquela. 

 

O ponto mais relevante para a retenção e intensificação da vivência parece estar 

justamente na zona da curva em que se unem o estado de identidade e de regressão, sem 

que se possa definir onde começa um e termina o outro; bem como, na zona em que se 

retorna da regressão. A transição integrativa entre esses estados faz com que ambos se 

aproximem e se retroalimentem, maximizando-se e interiorizando-se os efeitos gerados 

pelos ecofatores positivos direcionados ao potencial genético. 

 

O resgate da identidade é imprescindível para que o organismo se integre. A 

identidade dá suporte para a expressão do conteúdo sentido e vivido no dia a dia. A 

percepção de si como único permite que se assuma o comando da força seletiva das 

ações, porque a pessoa se sente como o eixo de seu mundo, dentro de um mundo 

comum a todos. 

 

Rolando Toro reconhece a dificuldade e a complexidade de se investigar o 

conceito de identidade, e salienta dois paradoxos que o tornam um enigma:
119

 

 

1. A identidade se manifesta somente por meio do outro. [...] 

 

2. A identidade possui uma essência invariável que se transforma, no 

entanto, constantemente, em sua dimensão espaço-temporal. 

 
 

Na gênese da identidade há um componente hereditário, que fornece a 

potencialidade individual de diferenciação, e outro adquirido, relativo ao ambiente.
120

 A 

sensação intensa e comovente de estar vivo, gerada pela unidade orgânica, constituiria a 

experiência primordial da identidade, e seria constantemente influenciada pelo humor 

endógeno e pela estimulação externa, por ter uma origem visceral.
121

 Desta vivência 

fundamental advêm dois estados diferentes: um relativo às primeiras noções sobre o 

próprio corpo; e outro acerca das primeiras noções sobre o fato de ser diferente. A 

consciência de si mesmo, a qual “gera tanto os modelos de respostas instintivas de luta, 
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gentileza, arrebatamento extático, como os modelos racionais dos papéis sociais” 

emerge daqueles estados.
122

 

 

Dar-se conta, por meio da vivência, do significado de estar vivo induz a pessoa a 

encantar-se consigo própria, e, humildemente, reconhecer que o seu conteúdo interno 

pode e deve ser cuidado e qualificado, e expressá-lo decorre justamente do fato de o 

mesmo ter sido tocado pela consciência, através da vivência. Rolando Toro é enfático 

em esclarecer que a vivência intensa de sentir-se vivo é vital para o reconhecimento e a 

expressão da identidade:
123

  

 

A partir da sensação visceral de estar vivo “se atualizam tanto as primeiras 

noções do corpo como a sua percepção como fonte de prazer. Ao mesmo 

tempo, a sensação de ser diferente e único aumenta com o contato com as 

outras pessoas. A auto-estima e a consciência de si crescem a níveis 

incomuns. A tendência a perceber-se como “ser-no-mundo”, como parte 

integrante de uma totalidade, entra em ressonância com a auto-imagem e a 

sensação de ser diverso e único. 

 

A dança é o mecanismo mais poderoso e sutil para se penetrar na identidade. A 

dança ativa o núcleo central da identidade: a sensação comovente de estar vivo.
124

 Sobre  

a íntima relação entre identidade, música, dança, consciência e vivência, Rolando Toro 

aduz:
125

 

Penso que o centro de atenção para a elaboração de uma ontologia deva ser 

dirigido ao êxtase musical, pois a música é a forma por excelência pela qual 

consciência se transforma em vivência e a vivência retorna à consciência. 

 

As características de uma identidade saudável elencadas por Rolando Toro 

revelam que ela está relacionada a um sentir-se vivo visceral, em paz consigo e com o 

outro, dentro de um movimento existencial, com o qual contribui expressando o seu 

frescor e a sua genuinidade de forma criativa e ecológica:
126

  

 

- ausência de agressão gratuita; 

- capacidade de estabelecer um limite às agressões externas; 

- capacidade de fuga frente a uma força maior (instinto de sobrevivência); 

- capacidade de intimidade; 

- estabilidade frente às dificuldades; 

- ausência de espírito de competição; 

- ausência de autoritarismo; 

- alto nível de vitalidade; 
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- capacidade criativa; 

- percepção de si mesmo como criatura portadora de um valor intrínseco; 

- percepção do semelhante como único, diverso e portador de um valor 

intrínseco; 

- motricidade caracterizada por equilíbrio, vigor e sinergia. 

 

Engana-se aquele que pensa ser a vivência do próprio valor e da autoaceitação 

algo singelo, automático, óbvio ou corriqueiro. Pelo contrário, tal vivência é complexa, 

e emerge da sensação de sentir-se vivo, de sentir o corpo como fonte de prazer e de 

saber o que deseja, de considerar-se único e original, de pensar a si mesmo, de assumir a 

sua identidade e de decidir sobre a sua prática.
127

 O processo de autorrealização e 

autocriação existencial se dá entre o saber o que se deseja e fazê-lo.
128

 

 

 O esquema dinâmico da identidade desenhado por Rolando Toro impressiona 

pela sua amplitude, profundidade e clareza:
129

     

 
Figura 6 - Esquema dinâmico da identidade 

Fonte: Biodanza. Toro, Rolando. 2002. 
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No que tange à regressão, a Biodanza facilita o processo por danças e músicas 

específicas que levam ao êxtase dentro de um “útero” de amor comunitário, o grupo, no 

qual se retorna à condição primordial, ao indiferenciado, e se induz um estado biológico 

de renovação e de reintegração à unidade biocósmica.
130

 A regressão é biológica, “por 

meio da qual são reativados modelos fisiológicos primordiais”, e, além de integrar e 

estabilizar o sistema vivo, permite que a pessoa entre em contato com a sua essência 

saudável, fora do alcance dos efeitos advindos dos valores culturais repressivos.
131

 

 

Assim como a vivência da identidade, a vivência regressiva também é complexa, 

porque a renovação biológica e existencial encontra resistência “nas estruturas culturais 

que reforçam a rigidez do Eu”, e o transe regressivo só pode surgir com o abandono do 

ego, impensável sem uma real e consciente humildade.
132

 Nas palavras de Rolando 

Toro: “Enfrentar a imensidão do outro para alcançar o “todo-si-mesmo” requer 

identificar-se, sair do tempo histórico. Nós podemos estender nosso nível de consciência 

ou, ao contrário, reduzi-lo.”
 133

 

 

Sobre a relevância da música nas vivências regressivas, Rolando Toro 

sublinha:
134

 

A música desenvolve um papel muito importante nestas cerimônias de 

regressão. Ela facilita a dissolução do Eu, seu abandono ao “útero” formado 

pelo grupo; penetra pouco a pouco as zonas insensíveis e rígidas, e os 

espaços corporais se estendem, quanto mais se dá o abandono. 

 

Muitos exercícios realizados na Biodanza preparam o organismo do 

participante para o processo de “reprogressão”, susceptível de elevar seu grau 

de saúde, por meio de um retorno ao seio materno, renovando a experiência 

fetal, em ressonância com a via cósmica, em plenitude e doce deleite. O 

“recém-nascido” é de novo tocado pela graça e restituído à sua visão interior. 

Em nível simbólico, a grande união do Pai, da Mãe e da criança se 

restabelece.  

 

A regressão permite que a pessoa se integre a uma unidade maior, representada 

pelo grupo, para isto, deve permitir que a sua identidade se dissolva. Deste movimento - 

dissolver-se e integrar-se – surge o sentimento de plenitude, a clareza do senso de 

realidade e a vivência de conexão autêntica com os outros.
135
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Apoiando-se nos apontamentos suprarreferidos, retorna-se para o exame da 

identidade-regressão no modelo teórico, cuja rotação facilita entender o trajeto realizado 

entre os dois estados de consciência e os inúmeros níveis que há entre eles: 

 

Figura 7 - Parte estrutural do modelo teórico com rotação de 90º para a direita. 

 

Como já dito, há um pulsar entre identidade e regressão, de modo que há um 

fluxo de ida e retorno. Esquematiza-se: 

 

 

Figura 8 - Demonstração do transitar – ida e retorno – entre identidade e regressão 
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Pode-se tornar explícito este movimento contínuo, dentro das linhas de vivência, 

e em cima do conteúdo interno da pessoa, utilizando-se o modelo teórico, ao que tudo 

indica, da seguinte forma: 

 

Figura 9 - Representação gráfica da pulsação entre identidade e regressão 

 

 

O continuum identidade-regressão se dá entre o potencial genético e o estado de 

integração. Em ambos os extremos as cinco linhas de vivência parecem unir-se para 

formar uma só linha, deixando transparecer que a união de todas, de forma plena e 

integrada, se faz presente em potência (potencial genético) e em materialidade 

(integração). Conforme se aproxima das extremidades, o continuum identidade-

regressão parece aproximar-se, a tal ponto que ambos os estados se unem para 

tornarem-se uno. Esquematiza-se o que foi dito: 

 

 

Figura 10 - Representação gráfica colorida da pulsação entre identidade e regressão 
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A observação das representações aqui feitas, todas a partir do modelo teórico, 

indica que a relação entre identidade (reconhecer-se único) e regressão (reconhecer-se 

igual) é constante. Ambos os estados coexistem, em duas dimensões que se 

interpenetram, se retroalimentam e influenciam-se mutuamente. Tornar-se consciente 

desse fluxo, que existe independentemente da vontade ou conhecimento, permite que se 

busque o desenvolvimento do potencial genético a partir de um movimento que 

possibilite, através da vivência, transitar entre esses dois estados de consciência, e assim 

aproximá-los, tornando-os níveis possíveis de uma mesma presença, vinculada consigo, 

com o outro e com a totalidade simultaneamente, sempre. As “fronteiras” as unem, não 

as separam, formam uma unidade.  

 

Ainda, a investigação sinaliza que os níveis mais altos de integração ocorrem ao 

longo da gestação e da primeira infância (estado de potência), e vão se reduzindo 

conforme a pessoa vai compreendendo e se adaptando ao sistema em que está inserida, 

aos mecanismos de relacionamento social, à cultura, à tradição e dentro de sua própria 

história (família, escola, formação, profissão etc.). Daí a necessidade de o processo de 

reintegração possibilitar o retorno a estados primordiais, por meio de vivências 

regressivas, e, assim, possibilitar a reintegração, agora não mais em potencial, mas sim 

materializado, o que no modelo teórico está representado como a integração.  

 

Rolando Toro leciona:
136

 

 

Podemos reforçar nossa identidade pelo modo de agir no ambiente, ou 

diminuí-la dirigindo-nos progressivamente a estados regressivos. A 

identidade de cada um de nós é única e diversa, mas, em estado de regressão, 

a consciência de nossa identidade diminui e percebemos uma essência 

comum com as outras pessoas. Na experiência do retorno ao indiferenciado, a 

própria identidade é percebida como parte da identidade do “Todo”. 

 

Cada pessoa, concomitantemente, é diferente e reflete em si o todo. No estado 

pleno de integração, quando o organismo expressa a sua unicidade, se está também em 

conexão profunda, em fusão com o todo.
137
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A partir das lições de Rolando Toro e, naturalmente, dos conteúdos fornecidos 

pelas vivências, parece ser correto afirmar que a identidade e a regressão podem ser 

reconduzidas a um nível de unidade que antecede a qualquer desdobramento. Não 

apenas no núcleo de cada centro ambos estão presentes – no núcleo da identidade está 

também o núcleo da fusão; e no núcleo da fusão, também está o núcleo da identidade –, 

mas sim que ambos compartilham o mesmo núcleo. Isso é importante, porque, entre 

outras questões, significa que o ser humano tem a possibilidade de manter-se, em 

qualquer lugar ou horário, sempre vinculado a si, à espécie e ao universo, refletindo em 

seu movimento aquilo que lhe é único e aquilo que advém como expressão comum do 

todo, de forma fluida, criativa, leve, corajosa, plena, equilibrada e contextualizada.  

 

As figuras abaixo visam a ilustrar, em último grau, que identidade e regressão 

formam uma unidade, cuja principal característica é a integração total, a ponto de ambos 

compartilharem o mesmo núcleo:  

 

 

Figura 11 - . Identidade-regressão como unidade. 

Fonte: 

 

 

2.3 A RELAÇÃO ENTRE OS EIXOS: MOVIMENTO CONTÍNUO E HARMÔNICO 

 

É no movimento vivencial estruturado por continente, carícia e contato, entre 

identidade e regressão, que se funda a eficácia do Sistema Biodanza. Não é um ato 

isolado que despertará e permitirá a concretização do potencial adormecido (potencial 

genético não desenvolvido) inerentes às cinco linhas de vivência. A integração pode ser 

compreendida como um efeito natural do continuum identidade-regressão sobre a 

ontogênese, fundada no potencial genético.  
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A integração não é algo passível de ser avaliado como um tudo ou nada. A 

intensificação e o aprofundamento das vivências vinculadas ao estado de identidade 

levarão, naturalmente, a pessoa a novos estados vivenciais relacionados à regressão, e 

vice-versa. Porquanto há uma unidade – conexão e reciprocidade entre as partes – entre 

identidade e regressão. Reitera-se que estes estados de consciência não se contrapõem 

ou se excluem. Eles existem simultaneamente, sempre. Por isso Rolando Toro diz que 

se trata de um continuum pulsar entre identidade e regressão:
138

  

 

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

transe são absolutamente complementares, e abarcam a totalidade da 

experiência humana. Durante o transe para regressão, o indivíduo tende a 

perceber a si mesmo como parte da totalidade do universo, em especial na 

parte de “saída” da regressão, enquanto, no estado de identidade, de 

consciência de si, ele se sente um “centro de percepção do mundo”. 

 

Identidade e transe são estados que se sucedem, modulados por meio de 

exercícios de contato e de comunicação. [...] 

 

“A questão sobre o ser” pode, assim, obter resposta apenas dentro de uma 

visão do homem como “ser no mundo”, ou seja, como criatura cósmica. O 

modelo teórico não considera o indivíduo isolado, mas, sim, em completa 

conexão com o “todo”. 

 

A prática de Biodanza desenvolve na pessoa a capacidade de transitar entre esses 

dois estados, de forma segura, livre e rápida, mantendo um alto nível de intensidade. Na 

medida em que este transitar ocorre, identidade e regressão se aproximam dentro da 

pessoa, e poderá chegar o momento em que ambos fusionar-se-ão, apresentando-se, a 

partir de então, como uma unidade indissociável e harmônica. A percepção de si, do 

outro e do Todo dar-se-á de forma unificada, e jamais retornará a ocorrer de forma 

isolada. O conteúdo característico dos diferentes níveis – identidade e regressão – da 

unidade se autoinfluenciarão de modo sutil e equilibrado, mas determinante e 

permanente. Neste sentido, escreveu Rolando Toro:
 139

 

 

O sentimento de íntima vinculação com a Natureza e com o próximo é uma 

experiência suprema que raras vezes temos na vida. Experienciá-la uma só 

vez pemite-nos iniciar uma mudança de atitude em relação a nós mesmos e 

aos demais. Saber ‘com certeza’ que não somos seres isolados, mas que 

participamos do movimento unificante do Cosmos, basta para deslocar a 

nossa escala de valores. Mas este saber certamente não é um saber 

intelectual; é um saber mais comovedor e transcendente.  
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A integração vivencial da identidade e da regressão como uma unidade contínua 

é pressuposto para a expressão plena dos potenciais genéticos dentro das cinco linhas de 

vivência. A integração é diretamente proporcional à capacidade vivencial da pessoa, e 

esta aumenta e se qualifica apenas por meio de vivências integradoras e penetrantes na 

identidade e regressão, tendo como suporte o potencial genético, já realizado e o 

adormecido, abrangido pelas cinco linhas de vivência. Rolando Toro aduz: “Os níveis 

de ascensão ao longo da espiral evolutivo chamados transtasis se produzem como 

resultados da integração sucessiva das linhas de potenciais humanos.”
 140

 

 

Em outras palavras: o potencial genético é tocado e estimulado de forma 

integrada e abrangente pelo conteúdo inerente às cinco linhas de vivência, gerado a 

partir de um processo original vinculado a um pulsar entre os estados de identidade e 

regressão. Os impulsos adequados despertarão os potenciais, permitindo a sua expressão 

concreta no presente, ao longo da vida. 

 

Destarte, cabível dizer, ao menos em tese, que todo o conteúdo do potencial 

genético do ser humano pode ser desenvolvido e aperfeiçoado com a prática de 

Biodanza. 

 

O transitar entre identidade-regressão amplia a percepção destes estados, e assim 

criam-se as condições para o desenvolvimento da vitalidade, criatividade, sexualidade, 

afetividade e transcendência. Convertendo esse conteúdo em ação e expressão, 

aumenta-se a capacidade de novas percepções. E assim, novas ações e expressões. 

Talvez possa se pensar na imagem de um círculo virtuoso. Naturalmente, o movimento 

não se dá de forma direta no sentido da integração. Haverá momentos em que se sente a 

expansão da capacidade de sentir, de entrega e ação, e outros em que se sente um 

retrocesso desta mesma capacidade. Sempre poderá entrar em contato com um estado 

anterior ao que se já esteve, no entanto, parece não haver saltos em direção à integração. 

A figura abaixo, pensada por mim a partir da observação do padrão de movimento 

identificado no modelo teórico, visa a explicitar o que foi dito: 
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Figura 12 - Níveis de integração e sua dinâmica evolutiva 

 

Colocar-se à disposição da vivência para que ela o conduza entre um estado 

alterado de consciência acerca de si e da vida como um todo o levará a um 

conhecimento silencioso, não sujeito à racionalização, cujo efeito é intransigente no 

sentido de exigir uma nova postura no mundo, coerente com tal conhecimento. A 

descoberta do sentir-se vivo, seu sentido e alcance, é progressiva, e isto é essencial para 

que se possa suportá-la e aplicá-la. 

 

O descolamento do sistema de crenças, rótulos e filtros é necessário para que se 

perceba o conteúdo disposto além dessas estruturas. Na mesma medida em que nossas 

barreiras são revisitadas e reorganizadas, as possibilidades de concretizarmos nosso 

potencial genético aumentam, porque àquelas tendem a abrir passagem para a 

concretização deste. Os efeitos far-se-ão sentir naturalmente no meio em que a pessoa se 

encontra, independentemente do papel ou da função que exerça. Novas e renovadas 

oportunidades brotarão, em especial, envolvendo relações afetivas muito importantes; 

com destaque para a com o pai e com a mãe. 

 

O medo de olhar nos olhos do outro deriva não do que poderemos ver, mas sim 

da imaginação do que o outro poderá ver dentro de nós que para nós é desconhecido. É 

como se o outro se aproximasse do nosso refúgio escuro com uma lanterna. Entretanto, 

quando a luz do quarto já foi acesa, e o seu conteúdo já é conhecido pelo seu morador, 



 55 

perde-se o medo do que poderá ser percebido pelo outro. O refúgio é uma construção 

mental, portanto, passível de ser indefinidamente desconstruído e reconstruído.   

 

O ser humano está sempre em processo de transformação. Não é um ato ou um 

estado fixo. Congelar a percepção e rotular a si ou ao outro é um erro grave. A 

interpretação de si ou do outro é apenas uma fotografia do momento, jamais algo 

definitivo. O espaço para o novo surge ou é criado quando há movimento. A força e a 

estabilidade encontram-se no movimento contínuo. 

 

Na conexão consigo, ilumina-se o refúgio em que se vive primariamente, com a 

consequente análise de seu conteúdo. Essa é a sua dimensão interna. A sua dimensão 

externa se dá na relação entre aquele conteúdo e o que se sente a partir de atos e gestos 

observados ou experimentados no relacionamento com o outro ou com o meio em que 

se vive. Não obstante a mútua influência, a dimensão interna tem prevalência, porque, 

como dito, vive-se primeiro dentro de si próprio. Visto que a identidade só se revela na 

presença do outro, o grupo passa a ser uma condição essencial. 

 

Em uma linguagem metafórica, talvez seja cabível imaginar o ser humano como 

uma semente, com todo o seu potencial, e, por certo, carente de ecofatores para o seu 

desenvolvimento pleno [a semente precisa de terra, água, luz etc]. O meio em que se 

desenvolve é como um inoculante, que cria um revestimento na  própria semente, e é a 

partir do contato com este revestimento que uma parte do potencial se desenvolve. 

Reorganizar tudo que foi construído, e o próprio revestimento, é uma exigência para que 

se possa falar em integração. Devem-se encontrar os espaços e caminhos para acessar a 

fonte universal de onde a semente verdadeiramente se origina. A partir daí, pode-se 

dizer que a integração encontrará na identidade e na regressão, como unidade, as suas 

mais profundas raízes, e não naquele revestimento oriundo do ambiente, outrora 

necessário, doravante limitante. Esta unidade (identidade-regressão) é a interface entre o 

Cosmos e a realidade existencial, vivida no cotidiano. A identidade é uma expressão 

única do Cosmos. Não há identidade fora ou independente do Cosmos. Por isso tudo, 

parece correto dizer que todo mundo terá, para integrar-se, nascer, no mínimo, duas 

vezes. 

E, ainda, se considerarmos cada indivíduo como um rio, e a totalidade como um 

oceano, talvez seja possível dizer que as relações entre o rio e o oceano, o rio com os 
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rios, e o oceano e o rio consigo próprios, são multidirecionais, sistêmicas e constantes. 

Todas coexistem, em um movimento ininterruptamente pulsante. Entrar e tornar-se 

consciente deste movimento e de seus elementos permite que a realização do potencial 

genético, muitas vezes restringido por uma percepção construída em momentos de 

desamparo, com o intuito primeiro de proteção e segurança, ocorra. 

 

Avança-se, desse modo, na jornada à integração. 
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CONCLUSÃO 

 

 

I. O Sistema Biodanza deve ser compreendido como uma proposta concreta, 

metodologicamente estruturada, para se promover e intensificar a integração do ser 

humano consigo, com a espécie e com a Natureza, dando-lhe, assim, condições 

apropriadas para sentir, pensar e expressar-se de forma original e plena, materializando 

o seu potencial genético.  

 

II. Os exercícios de Biodanza devem estar sempre em sintonia com o princípio 

biocêntrico, cuja referência imediata é a Vida e as leis universais que conservam os 

sistemas vivos, e com o princípio da autorregulação, segundo o qual se deve respeitar a 

estabilidade e o equilíbrio de variáveis essenciais para o organismo, tais como as 

funções de respiração, circulação, térmica, alimentação, atividade-fadiga, sono-vigília 

etc. 

III. A sessão de Biodanza, a fim de que se promova o respeito ao ser humano 

como um todo e se possa viabilizar a dinâmica do grupo, é essencial que seja 

materializado o conteúdo inerente ao princípio da unidade do grupo, ao princípio da 

progressividade e ao princípio da reciprocidade (feedback). O primeiro exige que o 

grupo deve colocar-se e ser percebido como uma unidade. O segundo, por ser a 

Biodanza um sistema evolucionário e não revolucionário, estabelece que a evolução do 

praticante deve ocorrer de forma progressiva, sem rupturas ou revoluções. O terceiro 

dispõe que os exercícios devem se realizar em conformidade com a retroalimentação da 

informação.  

 

IV. A vivência é o fundamento último do Sistema Biodanza, o seu agente 

transformador. Adequado parece ser conceituá-la como um sentimento vivo, livre de 

propósito e pleno de sentido, somente possível no aqui e agora, cuja intensidade 

(presença total) e profundidade (distante do ego e de qualquer noção de tempo) fazem 

com que seja percebida pela pessoa que a viveu como algo estrutural, original e íntimo, 

razões pelas quais ela é o fundamento primário da consciência. 
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V. As cinco linhas de vivência – Vitalidade, Sexualidade, Criatividade, 

Afetividade e Transcendência – expressam os estados potenciais da vivência do ser 

humano em sua ontogênese. Elas se cruzam ou se entrelaçam, e cada uma carrega, em 

algum grau, elementos característicos de todas as outras. Por isso adequado 

compreender que na vivência estão presentes todas as linhas, alterando-se, no entanto, a 

intensidade de cada uma delas. 

 

VI. Os filtros e as crenças pessoais determinam o quanto da realidade será 

percebida. Assim, as opiniões prévias arbitrárias, a cultura e a tradição exercem sobre o 

ser humano uma força que restringe a sua capacidade vivencial, a qual, para ser 

ampliada, exige abertura e entrega da pessoa, qualidades essenciais para que a pessoa 

possa realmente entrar em vivência, no sentido em que é compreendida em Biodanza.  

 

VII. A base de todas as vivências é o potencial genético da pessoa, o qual a 

Biodanza visa a estimular e a direcionar para a sua realização, de modo integrado. A 

plenitude do ser humano se dá quando o seu potencial genético, inerente às cinco linhas 

de vivência, é realizado totalmente na existência, de forma harmoniosamente integrada. 

A pessoa que faz uso de todo o potencial de sua vida, de algum modo, estabelece as 

condições adequadas para que as outras pessoas, em especial aquelas com quem 

mantém vínculo, também realizem o seu potencial. 

 

VIII. A integração na Biodanza importa no desenvolvimento de um organismo 

que acolhe os ecofatores cujos estímulos reforçam a sua unidade e rejeita aqueles que 

provocam a sua dissociação. Desse modo, aumenta-se a estabilidade e conectividade do 

organismo, bem como, qualificam-se as relações entre as partes que o compõem.  

 

IX. O processo de integração, em si mesmo, já é o desenvolvimento do ser 

humano. Ele promove a conexão com a vida, a qual dá suporte para a pessoa agir com 

uma força seletiva intensa em favor do seu desenvolvimento e da sua integração 

consigo, com a espécie e com o universo. Os níveis de vinculação estão sempre 

interligados, visto que compartilham da mesma fonte. 

 

X. O Sistema Biodanza abrange o ser humano em sua dimensão biológica, 

psicológica e cósmica; todas elas representadas no modelo teórico, em cuja estrutura 
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central pode-se verificar um eixo vertical e um eixo horizontal (continuum identidade-

regressão). O eixo vertical, qualificado como estável, emerge da filogênese e simboliza 

a ontogênese. Em sua base situa-se o conteúdo inerente ao potencial genético, expresso 

na trama das linhas de vivência. E no topo encontra-se, como destino almejado, a 

integração (unificação com a totalidade). Tal eixo representa o direcionamento dos 

aspectos e valores culturais para o desenvolvimento dos potenciais genéticos vinculados 

às cinco linhas de vivência. 

 

XI. Na Biodanza, com o intuito de promoverem o potencial genético de cada 

participante inerente às cinco linhas, as vivências estruturam-se dentro de um 

movimento pulsante que induz a consciência de si (identidade) e a consciência de uma 

totalidade (regressão). Isso ocorre de forma harmoniosa, progressiva e sem ruptura e é 

sempre acompanhado por modificações cenestésicas, na presença do outro, pressuposto 

para que o ser humano se reconheça. 

 

XII. A sensação intensa e comovente de estar vivo é o núcleo central da 

identidade, portanto, pode-se dizer que é a experiência primordial da identidade, a qual 

dá suporte para o surgimento de dois estados distintos: um relativo às primeiras noções 

sobre o próprio corpo; e outro acerca das primeiras noções sobre o fato de ser diferente. 

A consciência de si mesmo emerge desses estados. 

 

XIII. A regressão na Biodanza possibilita um retorno ao indiferenciado, e 

promove um estado biológico de renovação e de reintegração à unidade biocósmica. O 

que, além de integrar e estabilizar o sistema vivo, permite que a pessoa entre em contato 

com a sua essência saudável, fora do alcance dos efeitos advindos dos valores culturais 

repressivos, os quais reforçam a rigidez do Eu e dificultam o entregar-se.  

 

XIV. A identidade e a regressão podem ser reconduzidas a um nível de unidade 

que antecede a qualquer desdobramento, constituindo-se, ambos os estados em uma 

unidade, cuja principal característica é a integração total, a ponto de ambos 

compartilharem o mesmo núcleo. Estes estados de consciência não se contrapõem ou se 

excluem. Eles existem simultaneamente, sempre, e podem ser modulados por meio de 

exercícios de contato e comunicação. 
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XV. A manifestação concreta do potencial genético inerentes às cinco linhas de 

vivência se dá como resultado de um processo vivencial estruturado em torno do 

continuum identidade-regressão sobre a ontogênese. A integração é diretamente 

proporcional à evolução desse processo; logo, aumenta e se qualifica por meio de 

vivências integradoras vinculadas à identidade e à regressão. 

 

XVI. O continuum identidade-regressão se dá entre o potencial genético e o 

estado de integração. Em ambos os extremos as cinco linhas de vivência parecem unir-

se para formar uma só linha, deixando transparecer que a união de todas, de forma plena 

e integrada, se faz presente em potência (potencial genético) e em materialidade 

(integração). A identidade é uma expressão única do Cosmos, que encontra ressonância 

em uma fonte comum do próprio Cosmos. 

 

XVII. O transitar entre identidade-regressão amplia a percepção destes estados, 

aproximando e unificando a consciência acerca de ambos, podendo integrá-la 

completamente. Esse movimento não se dá de forma direta no sentido da integração. 

Haverá momentos em que se sente a expansão da capacidade de sentir e outros em que 

se sente um retrocesso dessa mesma capacidade. O movimento em direção à integração 

é contínuo, sem falhas; não ocorre em saltos. 
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