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I - INTRODUÇÃO 
 

 

Vivo no mundo das Empresas há pelo menos 20 anos, estudando, convivendo e praticando 

as mais variadas teorias voltadas para o desenvolvimento do chamado “ser humano”.  

Iniciei numa era onde falar de sentimentos, amor e qualidade pessoal não combinava com 

trabalho, com produtividade. Nessa época, as relações eram mecânicas e o lado humano não 

podia ser considerado.  Precisava-se produzir e cumprir ordens. As pessoas faziam parte de 

uma engrenagem e não eram pagas para pensar e sim para executar.  Aos chefes, cabia 

pensar o trabalho e o que cada um deveria fazer.  Criatividade, emoção, relacionamento, 

tudo isso era para ser vivido fora dali.  Isso era o que se chamava de “vida pessoal”.   

Mas, no fundo, trabalhar, para mim, não era tão mal quanto falavam! Desde essa época me 

realizava por estar lidando com as pessoas e crescendo junto com elas, me descobrindo, 

rindo e chorando a cada acontecimento. 

Hoje, as Empresas mudaram, acompanhando um mundo que também mudou.  Precisamos 

construir organizações que sejam lugares de satisfação pessoal, prazer, criatividade e que 

proporcione crescimento mútuo. 

Ao conhecer a Biodanza pude sentir na pele o grande poder deflagrador de vida que ela 

possui e então pensei:  “está aí uma poderosa ferramenta para ajudar as pessoas a serem 

mais plenas, a se conhecerem melhor e exercitarem seu potencial plenamente”.  

Depois de muitos anos vivenciando a Biodanza, seus ensinamentos passaram a fazer parte 

de meu dia- a- dia.  Não são mais teorias e sim parte de um grande aprendizado de viver 

melhor, mais harmoniosamente, mais feliz. 

Continuo trabalhando com o propósito de desenvolver pessoas dentro das organizações, 

entretanto, agora, posso ser um exemplo de como aliar trabalho, produtividade e felicidade.  

Como tratar bem não só o cliente, como ensinam os “marketeiros” para fazerem sobreviver 

a Empresa, mas como amar seu semelhante e como encontrar o prazer em servir.  

É dentro desse cenário empresarial que resolvi fazer minha monografia. Não tenho dúvidas 

de que a Biodanza possui uma chave mágica para liberar todo o potencial humano.  Sua 

teoria se fundamenta no potencial genético de saúde que existe dentro de cada pessoa e 

trabalha visando uma reaprendizagem do viver. 

O trabalho passa a ser encarado não mais como um castigo e sim como a possibilidade de 

realização plena deste potencial. 

E, assim, falar de amor e de emoção fazem parte desse contexto, onde a pessoa estará mais 

plena, produtiva e feliz à medida que deixar fluir todo seu potencial de forma natural. 

Posso ser considerada otimista, fora da realidade e outros adjetivos que alguns me atribuem, 

entretanto, já que a realidade não existe a não ser pelo olho do observador.... essa é a minha 

realidade! 
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II – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 

As mudanças estão ocorrendo numa velocidade cada vez maior, trazendo para todos nós a 

angústia de nunca se ter tempo para fazer tudo o que é preciso... 

 

As Empresas precisam estar à frente da concorrência, atender e superar as expectativas de 

seus clientes, tendo, antes, motivado e encantado seus funcionários - clientes internos.   

 

Estes, por sua vez, precisam rapidamente aprender a aprender, buscando permanentemente 

seu auto- desenvolvimento e crescimento pessoal.  Já se foi o tempo em que bastava 

dominar a técnica de seu trabalho específico e fazê-lo bem feito.  A vitalidade, o 

comprometimento, o relacionamento intra e interpessoal, enfim, a maturidade emocional é 

hoje condição ímpar para o sucesso de qualquer pessoa e, conseqüentemente, da 

Organização.  

 

Claro está que temos que desenvolver uma nova maneira de aprendizagem e de mudança 

pessoal, pois aquela linear a qual já estamos acostumados não está mais dando conta do 

recado. 

 

Durante séculos, o mundo empresarial privilegiou o desenvolvimento intelectual, dando 

ênfase ao chamado “cérebro esquerdo”. Os estudos e descobertas de técnicas que 

desenvolvessem o “cérebro direito”, que é o responsável pelo nosso lado intuitivo, emotivo 

e criativo, eram considerados supérfluos e “coisas de mulher” que, aparentemente, não 

combinavam com a produtividade tão perseguida. Esta dualidade _ razão x emoção _ 

passou a ser um grande fator de stress, consistindo no que a Biodanza chama de eco – fator 

negativo para o desenvolvimento pleno do ser humano. 

 

Finalmente, parece que entramos definitivamente na era do holismo, onde todos os 

conhecimentos se agregam mutuamente, alavancando resultados comprovados em grandes 

Organizações. 

 

A Chave do Sucesso é o Desenvolvimento do Homem em todas as suas potencialidades e 

não mais de apenas algumas em detrimento de outras. A busca por técnicas alternativas para 

mudanças comportamentais já é uma realidade e a Biodanza surge como uma grande 

impulsionadora desse crescimento pessoal e, conseqüentemente, organizacional. 

 

Quando não se vive de acordo com a sua natureza biológica e com o Princípio Biocêntrico 

(1), a sensação de frustração vai se instalando e tomando conta da ser, até que, um dia, dá-

se conta de que se escreveu a vida no rascunho... e ela não pôde ser “passada à limpo”.  

 

 

 

 

 

(1) Um dos paradigmas centrais da Biodanza, que fala de um Universo organizado em função da vida ao 

invés de ter o homem como centro. Veja mais sobre o assunto no capítulo 4.5  
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Todos já sentimos que estamos na era da ética, de uma ética que não é moral nem social, 

mas que faz parte da essência de Ser Humano. A tão falada Qualidade de Vida nada mais é 

do que um resgate da nossa essência mais primitiva e, ao mesmo tempo, Divina!  Fazemos 

parte de um todo e com ele estamos conectados. Temos tudo de que precisamos para nos 

sentirmos felizes! 

 

A Biodanza vem acordar esse gigante adormecido. Através das cinco linhas de vivência (2), 

proporciona uma reaprendizagem cognitiva, emocional e, principalmente, celular, 

permitindo que as pessoas cumpram sua missão mais nobre: o de ser único e “programado” 

para ser feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) Definido pela Biodanza como sendo 5 canais de expressão do potencial humano. Veja detalhes de cada 

Linha de Vivência no capítulo 4.7 
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III – HISTÓRICO 
 

 

Convicta desta possibilidade da Biodanza de contribuir para aumentar a produtividade 

empresarial através da expansão do potencial humano, parti para o campo, com o intuito 

de oferecer a Biodanza às Empresas, para realização de grupos regulares com os 

funcionários.   

Ponderei todas as hipóteses, positivas e negativas, que poderiam acontecer ao realizar 

um grupo regular de Biodanza dentro da Empresa. Reunir pessoas que ocupam posições 

hierárquicas diferentes, vindas de áreas diferentes e, até talvez , com relacionamentos 

comprometidos pelo desgaste do dia a dia do trabalho, com a proposta de vivenciar 

profundamente seus sentimentos e desenvolver uma cumplicidade tal que não haveria 

mais máscaras entre estas pessoas, era o desafio! Mesmo assim, estava disposta a 

assumir este desafio, pela grande confiança que possuo na proposta da Biodanza. 

Assim sendo, elaborei um projeto com o nome de Biodanza na Empresa, visando 

divulgar sua metodologia e abrir as portas para iniciar algum grupo regular.  Além de 

uma introdução onde eu falava do porquê da Biodanza como mais uma ferramenta de 

desenvolvimento de pessoal, o projeto continha um pequeno esboço do resultado que as 

pessoas e a Empresa poderiam obter. A idéia central do que foi entregue às empresas 

está transcrita abaixo. 

 

 

O QUE É A BIODANZA 
 

É um sistema criado há mais ou menos 30 anos atrás, pelo antropólogo 
chileno Rolando Toro, que visa o Desenvolvimento Humano, com base 
no aprofundamento da Consciência de Si, na Elevação da auto-estima e 
na Expansão da Existência a partir do potencial genético de cada um. 
Utilizando-se de vivências corporais induzidas pela música, movimento e 
comunicação em grupo, ela busca a integração entre o pensar, o sentir e 
o agir, hoje tão dissociado em nossa cultura. 
Nenhuma definição da Biodanza é suficiente para dizer o que ela é, pois 
na realidade ela é uma metodologia que propõe uma reaprendizagem do 
modo como vivemos, como nos relacionamos, como sentimos nossas 
emoções, enfim, como marcamos nossa existência na vida.   É uma 
ampliação de toda a inteligência perceptiva, intuitiva, de seus limites 
auto impostos através da educação, deixando desabrochar o Ser Divino 
e Criativo que há em todos nós. 

 

BENEFÍCIOS QUE A BIODANZA PROPORCIONA 
 

A Biodanza é um processo e, como tal, vai proporcionando mudanças 
que vão se instalando progressivamente, formando uma base auto-
sustentável e crescente de amadurecimento pessoal. 
Entretanto, logo nos primeiros meses já podemos constatar: 

 Relacionamento Interpessoal mais sadio, sincero e afetuoso, 

 Maior vitalidade e disposição para enfrentar desafios e assumir riscos,  

 Fortalecimento da auto-estima, gerando mais assertividade, 

 Maior flexibilidade e criatividade, 

 Integração entre o pensamento e as ações do dia a dia, 

 Comprometimento ético com o trabalho e com as pessoas. 
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METODOLOGIA 

 

A Biodanza é realizada em grupo regular, com freqüência semanal e 
duração aproximada de 2 horas cada sessão.  
O tamanho do grupo não é fator impeditivo, desde que tenha, no 
mínimo, 06 pessoas.  
Cada sessão contempla duas etapas: uma inicial de “feedback”, onde é 
enfatizado o relato verbal das vivências anteriores, e outra, com os 
exercícios que integram a música e o movimento, estimulando a 
expressão da emoção. (o que na biodanza chamamos de “vivência”). 
Os exercícios utilizados são específicos da Biodanza e totalmente 
fundamentados em conceitos endocrinológicos e neurológicos, uma vez 
que estimula a produção da própria química do organismo para buscar o 
equilíbrio. 
Uma sessão nunca será igual à outra, muito embora possa utilizar os 
mesmos exercícios, pois a emoção (*) suscitada é única, pessoal e 
intransferível. 
 

PÚBLICO ALVO 
 

A Biodanza não tem contra-indicações, podendo ser realizada inclusive 
com participantes de diversos níveis hierárquicos. 
O ideal é que haja inscrições voluntárias, que podem ser estimuladas 
através de cartazes motivacionais ou outros recursos que visem 
despertar o interesse. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

Uma sala ampla e vazia (poderá ter almofadões) que comporte 
confortavelmente o número de participantes definido. Um aparelho de 
som com K-7 e CD. 

 

TEMPO PREVISTO PARA O PROJETO 
 

Nesta modalidade de grupo regular, sugiro que haja continuidade 
mínima de 6 meses, para que se possa avaliar concretamente as 
mudanças ocorridas.   

 
 

 

Este projeto foi entregue em diversas Empresas, onde, na maioria delas, pude conversar 

pessoalmente com a pessoa responsável pela área de Desenvolvimento de Pessoal.  

Obtive sempre muito boa aceitação, porém com a alegação de que o momento não era 

oportuno.  

 

Finalmente, uma das Empresas contatadas, a Delphos Serviços Técnicos Ltda., abriu as 

portas e ofereceu o projeto aos funcionários, através do quadro de avisos internos.  A 

experiência nesta Empresa está citada no capítulo de Comprovação Prática. 

 

 
(*) Este texto foi transcrito do original.  Hoje já pretende substituir a palavra emoção por 
vivência, que representa melhor o que quero falar, sendo a soma de emoções. 
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IV – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 
 

4.1 - A DANÇA COMO UM MODO DE SER NO MUNDO 

 

Nossa sociedade está decadente.  Os valores são estritamente materiais e etéreos.  Não 

constróem, porque não estão em harmonia com a grande força cósmica que nos leva ao 

belo, ao uno.  Com isso, as pessoas andam como robôs, sem sentido, buscando 

compensações externas para as angústias internas. 

 

A Biodanza não é uma simples movimentação corporal ou mesmo uma dança, seguindo 

um ritmo externo.  A dança que o Rolando propõe vai além disso.  É a expressão 

primeira de seu potencial de saúde, de sua harmonia com o universo, já que todo o 

universo pulsa.  E através dessa harmonia , a pessoa vai entrando em sintonia com o 

grande movimento cósmico. 

 

A Biodanza vem para resgatar esse potencial de saúde existente dentro de cada um.  E 

por que a dança como um modo de ser no mundo?  Porque cada um tem a sua dança, 

que é única e que precisa ser vivida.  Precisamos escutar nosso próprio ritmo e, aí sim, 

dançar em busca dessa unidade perdida.  Por isso mesmo, as vivências (termo definido 

logo adiante, no tópico de definições) ativam potenciais latentes, pois convidam a 

pessoa a seguir sua intuição, a "ouvir" o seu lado mais primitivo do cérebro, esse lado 

que é responsável pelos nossos instintos e pela  conservação básica da vida. 

 

Sem dúvida nenhuma, todos dançamos antes de qualquer coisa.  A criação do universo é 

uma dança.  Tudo que é vivo, dança.  E é buscando essa sua dança em sua essência que 

a pessoa estará ativando a saúde, a integração com o todo.  Como esse potencial de vida 

está dentro de todas as coisas, assim como dentro de nós, a patologia é um tipo de 

traição à vida e aparece quando nos negamos  a viver a vida segundo nossos impulsos 

de amor. 

 

Rolando Toro propõe como caminho para o advento de um mundo melhor ampliar 

as vivências de uma sessão de Biodanza(1) para além dessa sessão, para o mundo 

cotidiano. Ele propõe subverter a ordem vigente.  O que é isso?  Não compactuar com a 

hipocrisia, com as falsidades, com as convenções sociais, regras religiosas ou quaisquer 

outras formas de distorcer o que é natural e biológico no ser humano.  Seguir seu ritmo 

interno, ouvir seu coração, saber distinguir uma necessidade real interna daquela 

fabricada e instigada pela sociedade de consumo.  O ser humano precisa de muito pouco 

para viver em harmonia, entretanto esse pouco transformou-se em muito, porque ele 

desaprendeu a ouvir seus instintos. 

A reaprendizagem de que fala a Biodanza se dá primeiramente a nível visceral e 

biológico.  Quando chega à consciência, a pessoa já está mudada: não se contenta mais 

com migalhas de afeto ou com superficialidades. 

 
(1) As sessões de biodanza têm como finalidade estimular vivências de vínculo profundo consigo 

mesmo, com o outro e com o universo. O reconhecimento do outro como sendo fundamental 

para a construção de sua identidade; sua exaltação, o toque e as carícias, o aconchego da espécie, 

enfim, todas essas vivências vão restaurando os potenciais de saúde existente em cada um, 

através de ativação límbico-hipotalâmica, vinculando-o novamente com a sua origem biológica 

de harmonia e bem estar. 
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4.2 – DEFINIÇÃO DE BIODANZA 

 

Rolando Toro criou o nome Biodanza em meados 1978, a partir de junção do prefixo 

bio, que significa vida, e da palavra dança que, segundo acepção francesa, significa 

movimento integrado e pleno de sentido.  Portanto, Biodanza passou a substituir o nome 

Psicodança que ele dava  ao trabalho que vinha desenvolvendo com pacientes de um 

hospital psiquiátrico desde 1965, aliando música, movimento e vivência.  

Entretanto, como ele mesmo afirma, definir Biodanza de uma forma cognitiva é 

impossível.  É preciso vivenciá-la.  Por fim, sua definição acadêmica é:  

“Biodanza é um sistema de integração afetiva, renovação orgânica e 

reaprendizagem das funções originárias de vida, baseada em vivências(1) 

induzidas pela dança, pelo canto e por situações de encontro em grupo.” 

 

Diz ainda (Toro, 1979):  

“a base conceitual da Biodanza provém de uma meditação sobre a vida, ou 

talvez do desespero, do desejo de renascer de nossos gestos despedaçados, de 

nossa vazia e estéril estrutura de repressão.  Poderíamos dizer com certeza: da 

nostalgia do amor.  Mais que uma ciência é uma poética do encontro humano, 

uma nova sensibilidade frente a existência”.  

 

Para mim, Biodanza é:  possibilidade de conexão com seu potencial de saúde e de seu 

desabrochar, utilizando-se da dança, que é dançada em sintonia com o seu eu interior, e 

com o universo, fortalecendo sua identidade(2). A música, o movimento e a "presença 

do outro", constituem verdadeiros deflagradores de emoções profundas, produzindo 

modificações celulares e liberando o seu potencial biológico para ser feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Vivência = O termo vivência foi criado por Dilthey, que o definiu como “o instante vivido”. 

Como as vivências não estão sob o controle da consciência, elas podem ser evocadas, porém 

nunca dirigidas, e o seu poder renovador se deve ao fato de elas serem naturais e surgirem como 

primeiras expressões afetivas de nossos organismos.   

Através da Biodanza, desperta-se vivências profundas que possuem um valor integrador em si 

mesmas. 

 

(2) Identidade =  É a consciência e a vivência de ser, de estar vivo.  A identidade é corporal e flui 

através de nosso organismo.  Para  Rolando, a identidade não se manifesta sem a presença do 

outro.  As pessoas percebem-se a si mesmas e vão formando sua identidade a partir da presença 

do outro.  Esse conceito de Identidade vem muito junto a um outro conceito, que é o de 

Regressão, pois a identidade é pulsante. A Biodanza fundamenta-se num modelo teórico, onde a 

identidade e a regressão fazem parte de um “continum”, e o transitar entre um polo e outro é 

chamado de Transe.  A identidade de cada um é única e diferente, porém, as pessoas se percebem 

fazendo parte de um todo, no momento do transe. 
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4.3 - CONCEITOS ESTRUTURAIS DE BIODANZA  
(Apostila “Definición de Biodanza y Princípio Biocêntrico, da Escola de Biodanza Rolando Toro 

de Minas Gerais) 

 

Os conceitos estruturais da Biodanza falam de 10 aspectos fundamentais ( que formam a 

estrutura) para que a Biodanza atinja seus objetivos: 

 

1. O corpo um organismo integrado, ou seja, qualquer mudança que ocorra deve 

ocorrer nos diversos níveis: neurológico, endocrinológico, imunológico e emocional.  

Na prática, esse conceito vem reafirmar o que a medicina holística já vem 

descobrindo.  Não existe doença apenas num nível do corpo, assim como não se pode 

falar em cura num desses níveis sem interferir no outro. 

2. O Grupo é também estrutural, na medida em que representa a possibilidade do 

vínculo afetivo e da comunicação. Se para a Biodanza a afetividade é a mola mestra 

para o fortalecimento da identidade, não se pode chegar a ela sem a presença do 

grupo.  O homem é um ser relacional e a simples presença do outro já o modifica. 

3. Prioridade de Vivência é um terceiro conceito estrutural, pois como já definimos 

vivência como sendo a experimentação de emoções, a sua presença nos exercícios de 

Biodanza é vital pois é através delas que se chega à integração dos sistemas 

imunológico, endocrinológico e emocional. Sem a vivência não há Biodanza. 

4. A Música é também estrutural, pois é através dela que estimulamos a emoção.  Na 

prática, sabemos que a música é uma linguagem universal e, por isso mesmo, 

traspassa diferenças culturais, religiosas, de raça, de idade etc. 

5. A carícia e o erotismo.  Muito já se tem falado sobre a importância do toque e da 

carícia para o desenvolvimento sadio da personalidade.  Na Biodanza ela é 

considerada um fator fundamental para a expressão da identidade, para trocas de 

afeto e revitalização orgânica.  O erotismo na Biodanza é desvinculado de 

preconceitos ligados à manipulação do outro.  Ela é pura, biológica e parte 

fundamental da expressão da identidade.  Na prática, a presença da carícia e do 

erotismo em nossas vidas nos tornam mais permeáveis aos outros, mais empáticos e, 

principalmente, mais fortes em nossa identidade. 

6. Mudança do estilo de vida é o sexto conceito estrutural da Biodanza, pois sua 

finalidade básica é provocar uma renovação existencial.  Viver com mais qualidade, 

mais fiel aos instintos e impulsos básicos da natureza humana, com certeza, nos 

levará à tão almejada felicidade.  Através das seções de Biodanza, vamos 

provocando mudanças orgânicas e depois existenciais.  É impossível não mudar de 

vida! 

7. Música, Movimento e Vivência. Este conceito fala da importância da seleção das 

músicas de tal forma que tenham poder deflagrador das emoções.  É preciso que haja 

sintonia entre a emoção que se deseja despertar, a música e os movimentos, caso 

contrário estaremos provocando uma dissociação nos centros do cérebro que 

integram a percepção musical e as emoções. 

8. Ser dança. No conceito anterior falamos de movimento integrado e agora, nesse 

oitavo conceito estrutural, o enfoque é para a dança enquanto expressão única de sua 

forma de ser no mundo.  É fundamental que se deixe de lado os estereótipos de 

danças coreografadas, para que se possa viver o movimento, deixando a música 

entrar em seu corpo e movimentá-lo de tal forma que a pessoa e a dança se tornem 

uma única coisa.  Acredito que quando se chega a esse estágio, o prazer cinestésico 

(prazer provocado pela vivência do movimento) é tão grande, proporcionando total 

sintonia, que a renovação celular é inevitável.  Na prática, esse conceito vem mostrar 

que a pessoa começa a ter mais sensibilidade para ouvir seu ritmo interno e viver 

mais segundo sua natureza biológica. 
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9. Biodanza, fonte de vivências. Para mim esse conceito vem reforçar o de número 3, 

que é a prioridade de vivências, ampliando-o no sentido de direcionar essas vivências 

para a liberação do potencial humano, que se expressa através de 5 canais chamados 

de Linhas de Vivência.   

10.5 Linhas de Vivência: Vivências de Vitalidade, de Sexualidade, de Criatividade, de 

Afetividade e de Transcendência.  Este conceito, para mim, vem retratar quais são as 

portas por onde se manifesta a singularidade do ser humano.  É através dessas 

vivências que as pessoas se diferenciam umas das outras e dos demais seres vivos, 

marcando sua presença no universo e assinando sua existência com o Divino que 

existe em cada um.  A Biodanza trata de desbloquear esses canais, para que a energia 

flua livremente e cada um possa cumprir seu papel de ator principal no mundo!  Não 

mais ser um coadjuvante! 
 

 

4.4 - CONCEITOS TEÓRICOS BÁSICOS = PARADÍGMAS 
(Apostila “Definición de Biodanza y Princípio Biocêntrico, da Escola de Biodanza Rolando Toro 

de Minas Gerais) 

 

Além desses 10 conceitos considerados estruturais na Biodanza, Rolando Toro 

assinalou 6 princípios a que chamou de Conceitos Teóricos Básicos.  Eles são os 

paradigmas, crenças nas quais a Biodanza se fundamenta. 
 

1. O primeiro deles fala do Princípio Neguentrópico (1) de Amor . Este princípio fala 

que o ser humano é capaz de conduzir seu nível evolutivo, onde o amor é a via de 

acesso.  

2. Expansão da existência a partir do potencial genético. Ele fala da crença de que o 

potencial genético já vem programado para a evolução da humanidade, mas de 

forma diferenciada e não como uma energia única.  Quando esse potencial se depara 

com condições ambientais favoráveis, ele se expande em toda sua plenitude.  A 

Biodanza estimula especificamente a expressão dos potenciais genéticos destinados 

a conservar a vida e, por isso mesmo, fala da liberação dos instintos, que nada mais 

são do que potenciais de preservação da vida. 

3. progresso biológico auto induzido mediante o transe. Isto quer dizer, na prática, 

que através dos exercícios de Biodanza a pessoa pode provocar uma evolução 

biológica, pois o transe tem o poder de renovação celular.  De fato, ao sair de uma 

vivência de cerimônias de regressão, a pessoa se sente renovada, como se tivesse 

liberado algum tipo de medicamento interno. 

4. Pulsação da Identidade.  Este conceito fala de uma identidade que é biológica e 

não egóica.  E por que a pulsação?  Porque ela vai num movimento para dentro, 

quando se está bastante diferenciado, fortalecido, único, até um movimento para 

fora, onde a pessoa se funde com o universo.  Essa flexibilidade, ou seja, essa 

pulsação, garante o amadurecimento e a saúde e só ocorre no encontro com o outro. 

5. A Permeabilidade da Identidade é um outro conceito, que vem agregar-se ao 

anterior.  Cada um é permeável ao outro e à música e, por isso mesmo, a Biodanza 

trabalha com a música e com o outro. 

 
 

 

(1) Entropia foi definido por Lovelock como sendo a tendência dos processos naturais sempre se 

movimentarem em direção a um aumento de desordem. A Neguentropia é o oposto da entropia, ou seja, é 

a capacidade de nadar contra a corrente. 
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6. O ponto de partida autorregulador é a vivência. Mais uma vez, através desse 

conceito Rolando vem reforçar a importância da vivência para as mudanças de que 

fala a Biodanza.  Ele coloca a vivência num extremo oposto à consciência, como 

forma de experimentação da emoção.  Na Biodanza, começa-se fazendo 

"exercícios", depois é que se dança; e a dança é uma vivência. 

 

 

4.5 - SACRALIZAÇÃO DA VIDA E PRINCÍPIO BIOCÊNTRICO 

 

Tratar a vida com banalidade, sem nenhuma conexão com o Divino, tem levado a 

grandes distorções.  No momento em que a vida não é considerada "sagrada" em si 

mesma, pode-se destruí-la, torturando pessoas, humilhando e acumulando o universo de 

aberrações que são cometidas contra os seres humanos 

A grande patologia das civilizações é que elas colocaram como centro das atenções os 

interesses culturais e não a própria vida.  Com isso, abafaram os instintos, que têm como 

sua finalidade básica a conservação da vida. 

A vida tem um "status quo" sagrado e as civilizações não têm levado isso em conta. A 

expressão da vida através de todos os seres é a maior forma de apresentação do Sagrado, 

chamado de hierofania  A negação de se ver este Sagrado em toda expressão de vida 

tem levado as pessoas a rituais obsessivos, afastando-as dos rituais sagrados, e causando 

distúrbios quanto à vinculação com o cosmos, tornando patológicas as civilizações. 

A dissociação entre Atos Sagrados e Atos Profanos, feita principalmente pelas religiões, 

deve ser questionada, já que a vida em si mesma é sagrada e hierofânica.  Torna-se um 

absurdo essa dicotomia.   

Para a Biodanza, a religiosidade está dentro de cada um e é a capacidade da pessoa de 

sacralizar a vida e o corpo como uma expressão divina. 

Desde os homens primitivos, esse potencial de transcendência já se manifesta, pois 

sempre ele buscou a vivência dos rituais e da conexão com as forças da natureza, como 

uma expansão de sua consciência.  Acredito que é, inclusive, essa presença de rituais, 

que fez desses homens primitivos e das civilizações indígenas pessoas mais saudáveis e 

menos neuróticas. 

A falta que hoje se tem dos rituais, das comemorações de sacralização da vida e dos 

instintos, leva à desordem mental, ao vazio, à depressão e à falta de sentido para a vida.  

É preciso que as pessoas retomem esse lado religioso intrínseco, que existe dentro de 

cada um, para que possam “religarem-se” ao cosmos, como parte integrante dele. 

 

O Princípio Biocêntrico é o paradigma central de toda a teoria da Biodanza e fala de um 

Universo organizado em função da vida e não o contrário. O viver a vida segundo esse 

princípio é deixar fluir a natureza biológica e divina que existe em cada um de nós.  Ela 

própria se encarregará de evoluir a humanidade! 

Se a pessoa está conectada com o princípio biocêntrico, automaticamente está conectada 

com a vida e passa a adotar uma posição política de luta contra a exploração, a injustiça 

e contra qualquer tipo de discriminação. Alem do mais, passa a enxergar o Universo de 

forma totalmente integrada e conectada, fazendo, ela própria, parte desse Universo. 

A compreensão de um Universo organizado em função da vida já foi descrito por alguns 

outros autores além de Rolando Toro.  Fritjof Capra em seu livro A Teia da Vida, fala 

de Ecologia Profunda e uma percepção sistêmica da vida, na qual o homem não está no 

centro.  

Ilya Prigogine, cujas algumas idéias vamos citar mais adiante, no tópico 4.7, também 

defende a evolução dos sistemas dinâmicos e afirma que o desequilíbrio é condição 

necessária para o crescimento de um sistema.  Ele deu a esses sistemas o nome de 
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estruturas dissipativas, pois elas dissipam sua energia e se recriam em novas formas de 

organização. Esses sistemas são auto-organizadores ou auto-renovadores, pois possuem 

propriedades inatas para se  reconfigurarem e poderem lidar com as novas informações. 

 

Através da Linha da Transcendência, a Biodanza se propõe a estimular as pessoas a 

resgatarem a conecção com o Sagrado e o Divino, tornando-as menos "endurecidas". 

No pensamento popular, a transcendência está sempre relacionada a alguma religião, ou 

então a algum tipo de droga, mas para mim, uma grande descoberta foi a consciência de 

que a transcendência está ligada à Identidade.  De fato, quanto mais segura de si própria 

uma pessoa está, mais facilidade ela tem para transcender, já que não tem medo de se 

perder! 

A chegada do 3º. milênio está trazendo essa consciência maior às pessoas.  Precisamos 

abrir nossos canais de comunicação e deixar fluir esse potencial, pois como a própria 

Biodanza diz, podemos transcender em todas as linhas de vivências, de forma 

harmônica e integrada. E não há limites para a transcendência! 

O Princípio Biocêntrico enfoca todos os seres viventes como sendo parte de um grande 

Universo, onde todos estão integrados.  Eles têm como ponto de partida a vivência de 

um Universo organizado em função da Vida. O Universo surgiu à partir do 

desenvolvimento da vida e não o contrário, como afirmam os evolucionistas. 

Através da Biodanza, as pessoas vão se vinculando ao todo e se renovando com o outro.  

A "luz" da origem de cada um se une, unindo uns aos outros, ou seja, ao vivenciar a 

hierofania, entra-se num círculo de renovação contínua.  Esta renovação favorece a 

luminosidade de cada ser, que pode, dessa forma, otimizar cada vez mais seus 

potenciais. 

 

 

4.6 - AS 5 LINHAS DE VIVÊNCIA 

 

É um dos conceitos estruturais da Biodanza, conforme já citado, porém deve ser 

aprofundado um pouco mais, pois é através desses 5 canais de expressão do potencial 

que a Biodanza atua. As Linhas de Vivência são chamadas de “encruzilhada da unidade 

psicossomática” (pág. 315 do Tomo 3),  porque são canais por onde circulam a programação 

biológica e se expressam através das vivências.  Cada uma delas surge de uma 

protovivência, que são as primeiras vivências do bebê nos seus primeiros 6 meses de 

vida, e vão sendo influenciadas pelos chamados eco fatores (internos ou externos), que 

podem ser positivos ou negativos.  Se são positivos, as vivências em cada uma das 

linhas são estimuladas a se expressarem em todo seu potencial e esplendor; se forem 

negativos, essas expressões são reprimidas ou distorcidas, gerando os diversos tipos de 

patologias e transtornos psicossomáticos. 

Iniciando pela primeira delas: 

Linha da Vitalidade:  esta linha é primordial para a regulação intra orgânica e para o 

instinto de conservação.  Está relacionada com a capacidade de luta e de enfrentamento 

das dificuldades. A vitalidade é a energia que o indivíduo tem para enfrentar o mundo. 

Esta linha de vivência é gerada no conjunto de funções destinadas a manter o equilíbrio, 

a homeostase e a harmonia biológica.   

A Vitalidade surge da protovivência de movimento.  É necessário, além do amor, a 

expressão dos movimentos espontâneos e da autonomia. 

As emoções relacionadas à vitalidade são a alegria, o entusiasmo, o ímpeto, o medo. 

O desenvolvimento dessa linha de vivência age diretamente sobre a alegria de viver, 

sobre a produtividade, sobre a estabilidade e saúde orgânica.   
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Não se deve confundir vitalidade com excesso de movimento ou mesmo com o 

chamado e estimulado “dinamismo”.  A vitalidade de que trata a Biodanza inclui o 

repouso, o saber respeitar seus limites, saber ouvir o relógio biológico. 

Nas Empresas, muitas vezes é estimulado o indivíduo com muita vitalidade, mas uma 

vitalidade distorcida, que acaba levando à doença, ao stress, pois não respeita o ritmo 

biológico.  É preciso saber parar tanto quanto saber agir. 

A vitalidade não é apenas física, podendo também ser existencial.  A capacidade de 

realizar coisas, a vontade de viver e o ímpeto estão muito mais relacionados à vitalidade 

existencial. 

 

A 2ª Linha é a da Sexualidade:  está relacionada ao instinto sexual, ao desejo e ao 

prazer.  A sexualidade tem sido bastante distorcida e confundida com “genitalidade” 

,diminuindo sua extensão e banalizando sua importância na expressão do ser humano 

inteiro.  A capacidade de escolher, de sentir o prazer do toque, das carícias, enfim, de 

ampliar o desejo pela vida, passa a ser uma questão fundamental para o 

desenvolvimento dessa linha de vivência . 

Ela se origina da protovivência do toque, do contato epidérmico e das primeiras 

sensações de prazer que se produzem durante as carícias e o amamentamento. 

A sexualidade se desenvolve a partir de uma vivência do Eros indiferenciado, que é o 

momento da nossa existência onde o prazer está relacionado a uma fusão geral da 

espécie e não apenas a uma pessoa.  A partir daí, se desenvolve o Eros diferenciado, que 

está relacionado com as escolhas que cada um faz. 

 

A 3ª Linha é a da Criatividade:  que se traduz pelo impulso de estabelecer variadas 

formas de se relacionar com o mundo e está relacionada ao instinto exploratório.  É a 

capacidade de inovar a própria existência.  Ainda hoje, o conceito de criatividade é 

confundido com a expressão artística. Entretanto, a capacidade criativa é biológica, pois 

até os animais e plantas possuem uma capacidade de renovação e instinto exploratório. 

A protovivência que dá origem à essa linha de vivência são os impulsos exploratórios, a 

curiosidade, a busca de novos estímulos. 

A expressão da individualidade de cada um, sem bloqueios, como sendo único no 

Universo, é chamada de criatividade existencial.  É desta criatividade de que trata a 

Biodanza. 

 

A 4ª Linha é a da Afetividade: esta linha de vivência está relacionada ao instinto 

gregário, ou seja, tem um fundo biológico de coesão com a espécie.  É outro canal de 

expressão bastante influenciado pela cultura, pois suas dimensões psicológicas são o 

amor, a compaixão e a amizade, expressões essas que hoje são bastante manipuladas 

pela sociedade de consumo. 

Nasce da protovivência de nutrição e de continente amoroso, da proteção, do cuidado, 

do sorriso, enfim, da relação com os semelhantes. 

O desenvolvimento dessa linha de vivência é fundamental para o estabelecimento de 

vínculos com o outro, com a espécie.  Não existiria tanta barbárie se a humanidade 

tivesse a vivência da afetividade plenamente desenvolvida. 

 

A 5ª Linha é a da Transcendência:  esta linha se traduz pelo impulso de vinculação 

com a totalidade, com o cosmo.  Nasce da protovivência de harmonia e de êxtase com o 

ambiente que cerca o bebê.  As emoções vividas pela transcendência são as de 

plenitude, de beatitude, de gozo supremo, de fazer parte de um todo!  Esta linha de 

vivência dá uma dimensão espiritual ao ser humano. Todos os rituais que desde os 
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primórdios da existência humana existem, nasceram desse impulso para se vincular ao 

todo.  A falta hoje de rituais, muitas vezes deixa o homem até mesmo neurótico. 

Carlos Garcia, um dos expressivos membros didatas de Biodanza, relacionou num de 

seus textos as 5 Linhas de Vivência com as expressões existenciais e suas respectivas 

patologias, conforme está reproduzido abaixo:  

 

Linhas de Vivência Aspecto Existencial Patologias 

Vitalidade Ímpeto Esgotamento 

Sexualidade Preferências Insensibilidade 

Criatividade Trocas Rigidez 

Afetividade Relacionamentos Egocentrismo, alterocentrismo 

Transcendência Lugar no mundo Psicoses / câncer 

 

Continuando, ele diz: “o ímpeto é o motor básico da existência.  É a vontade de 

viver.....” Porém, ele se deriva de nossas preferências, de escolhermos qual o modo mais 

prazeroso de fazer o que queremos fazer, que coisas preferimos, como as preferimos, 

quando, onde e com quem as preferimos.  As preferências, por sua vez, determinam as 

trocas a serem realizadas para alcançar a satisfação... Se tenho ímpeto para realizar algo 

na vida e sei como prefiro fazê-lo, também tenho claro de imediato quais são os 

obstáculos que se interpõem em meu caminho e suas conseqüências, quais são as trocas 

possíveis a empreender para ter êxito. 

As trocas, por sua vez, nos conduzem diretamente às relações: com quem (relação com 

o outro), onde (relação com a natureza), já que todas as ações humanas se inscrevem 

num Universo relacional. 

E, por último, ímpetos, preferências, trocas e relações tratam de definir nosso lugar na 

existência (relação com a totalidade).” 

Desta forma, ele mostrou claramente como todas as linhas de vivência estão 

interligadas, levando, necessariamente, o desenvolvimento de uma ao desenvolvimento 

das outras. 

Os ecofatores dos quais falamos que podem interferir nas linhas de vivência é que vão 

promover a saúde, quando atuando no sentido positivo, ou promover a patologia, 

quando atuando de forma negativa, restringindo a expressão daquilo que é nato e 

natural. 

A Biodanza atua com um bombardeio de ecofatores positivos em cada uma das Linhas 

de Vivências, através de um “reviver” sadio das protovivências, desbloqueando, assim, 

a expressão das emoções relacionadas a cada uma dessas linhas. 

O desenvolvimento das cinco Linhas de Vivência permite traçar um paralelo com as 

características hoje necessárias nas organizações, confirmando o grande potencial que a 

Biodanza possui ao ser utilizada nas Empresas. 

Ao desenvolver a linha da Vitalidade, estamos trabalhando para o “empowerment” 

sobre o qual falaremos mais adiante. A linha da Sexualidade pode desenvolver nos 

indivíduos a sua capacidade de escolhas, ampliar sua percepção do prazer de realizar, de 

trabalhar, de tudo.  A linha da Criatividade vai liberar sua capacidade de se expressar, 

de ser único, de criar alternativas.  A linha da Afetividade estará desenvolvendo o 

vínculo com o outro, tão necessário para qualquer trabalho em equipe.  E a linha da 

Transcendência abrirá sua mente para a grande interconexão que existe entre todas as 

coisas e da qual falaremos mais no capítulo 5.1. 
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4.7 - INFLUÊNCIA DE OUTROS AUTORES PARA O TEMA E PARA A 

BIODANZA 
 

MONOD, como SARTRE e LACAN, acreditaram que a evolução da humanidade era 

fruto do acaso, ocorrido por um erro funcional dos sistemas biológicos. 

Para Rolando Toro e para a Biodanza, esses pensadores estavam influenciados pela 

estrutura filosófica francesa e pelo pessimismo existencialista.  Eles não levaram em 

conta a determinação teleológica, através dos fenômenos manifestos da evolução dos 

organismos.  Vide a evolução neurológica e dos tecidos no feto. 

Eles não tiveram a experiência cósmica, diferentemente de Einstein, que descarta o 

"azar" na organização do Universo. 

O fato de se julgar se a evolução é ou não obra do acaso tem a ver com o investigador.  

Se ele se vê fora do ciclo do Universo, pode julgá-la como insípida.  Por outro lado, se 

ele se vê como parte da unidade cósmica, será mais otimista e acreditará que tudo tem 

um determinismo "mágico". 

A teleonomia diz que tudo tem uma ordem cósmica.  É o contrário do acaso. 

Quando Rolando Toro fala do Princípio Neguentrópico de amor e iluminação, afirma 

que o sistema vivente humano é capaz de auto - evolução, facilitando seu próprio 

processo evolutivo e a via de acesso a essa evolução é o amor.  O homem é capaz de se 

auto - criar, o que ele chamou de Autopoiesis, utilizando o termo cunhado em 1972 por 

Maturana, ao combinar os termos gregos "auto" = própria e "poiesis" = criação, 

produção.  Este conceito apareceu no artigo Auto-poiesis, a Organização do Vivo, por 

Maturana e Varela, em 1973 e foi formalmente definido por Varela em 1979. 

 

JAMES LOVELOCK, biólogo e sábio britânico, autor do livro “Gaia” escrito em 1974, 

foi quem começou a chamar a atenção para os perigos ecológicos e a grande conexão 

existente entre tudo o que acontece no planeta.  Ele sofreu bastante crítica do meio 

científico, pois era difícil a comprovação de suas teorias, mas sempre afirmava que, se 

ficasse preso aos grandes equipamentos tecnológicos e aos laboratórios, não conceberia 

teorias realmente novas.  Ele diz que os ecologistas possuem um coração bem 

desenvolvido (quer dizer, com a emoção influenciando) e uma cabeça mal pensante 

(pouco racional!).   

Ele considera a poluição biológica como sendo aquela menos nociva ao planeta, pois ela 

é natural e necessária, não perturbando a harmonia universal.  Ao contrário, as 

manipulações genéticas e outras interferências do homem e que não existem na 

natureza, essas sim, destroem a harmonia do planeta! 

 

ILYA PRIGOGINE, sábio belga, químico, diz que estamos impregnados pelo 

mecanicismo legado por Newton, onde a ordem de todas as coisas do Universo é 

previsível e regida por uma "lei".  Ele afirma, ao contrário, que o mundo é eventual, 

caótico e imprevisível.  As ciências físicas, tanto quanto as ciências humanas, não são 

mais do que uma "soma de acasos".  Não existem verdades absolutas e sim teorias 

refutáveis ou não, momentaneamente. 

Seu trabalho introduziu o elemento “tempo” no estudo da termodinâmica e o interesse 

passou da estrutura para a dinâmica dos sistemas.  Passou-se então a considerar o 

Universo como um sistema  aberto, ao contrário da visão mecanicista que prega a 

entropia como a medida da ruína de um sistema.  A obra de Prigogine sobre a evolução 

dos sistemas dinâmicos demonstrou que o desequilíbrio é condição necessária para o 

crescimento de um sistema e deu o nome a esses sistemas de estruturas dissipativas. 

Uma das características marcantes desses sistemas é o seu poder de recuperação, mais 

que sua estabilidade. 
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Quando indagado porque em determinadas épocas surgiram mais filósofos e cientistas 

do que em outras, ele diz que tal fato é fruto de circunstâncias históricas e culturais.  

Afirma ainda que a premissa da existência de um Deus Supremo, em todas as épocas, na 

Europa e no Ocidente, de certa maneira dirigiu o pensamento científico, levando-o a 

acreditar numa "ordem" para todas as coisas.  Restava a eles descobrir qual era essa 

ordem. 

Porém, essa crença em Deus poderoso e racional não foi suficiente.  Era preciso ter um 

rei débil, para se criar as condições que incitasse a inquietude espiritual e permitisse o 

desenvolvimento dos debates intelectuais.  Com esse confronto entre papas e reis, 

permitiu-se as descobertas mais prodigiosas de nosso tempo, em particular, a da 

mecânica quântica e a da relatividade. 

Enfim, Prigogine enfatiza que, infelizmente, o modelo clássico de ciência continua 

sendo ensinado nas escolas, separando nitidamente as ciências exatas das chamadas 

humanas.  Entretanto, a estrutura da matéria não é mais definida por leis deterministas, 

como um relógio, e sim por probabilidades.  Cita como exemplo a meteorologia, 

dizendo ser impossível afirmar que tempo fará na semana seguinte ou até mesmo no dia 

seguinte, e o efeito mariposa, ou seja, um simples fato em Tókio (por ex.: um bater de 

asas de mariposa) pode mudar as condições climáticas no Ocidente.  Decididamente ele 

enfatiza que "Deus joga efetivamente dos Dados".  

 

MOTOO KIMURA, que é, certamente, um dos maiores biólogos de nosso tempo e um 

especialista em genética das populações afirma que o acaso é que governa a evolução, e 

as espécies favorecidas pela sorte é que sobrevivem, contradizendo todo um mundo 

"darwiniano". 

Ele não tem dúvidas de que a vida se originou de uma reação química provocada pelos 

raios solares, assim como afirma que os homens constituem-se na única espécie 

inteligente no Universo.  E como acredita que foi uma sucessão de acasos que levaram à 

evolução da espécie, acha matematicamente impossível que essa mesma sucessão tenha 

ocorrido em outro planeta ou galáxia. 

Afirma que a prova da evolução está em nossas moléculas.  Todos os seres viventes 

compartilham, um pouco mais, um pouco menos, do mesmo código genético, o que 

explica a origem comum a partir de uma molécula original. 

A ruptura com o pensamento darwiniano se dá, principalmente, quando ele afirma que a 

sobrevivência não depende de aptidão, mas de mero acaso.  Simplesmente já estaria no 

código genético.  Ele diz que todos os seres viventes manifestam apenas 2% a 3% de 

suas genes.  O restante fica adormecido e, ao acaso, é despertado, provocando as 

mutações. Não é obra de uma evolução, como dizem os darwinianos. 

 

BENOIT MANDELBROT, polonês de nascimento e pai moderno dos fractais, trouxe 

uma grande contribuição para a compreensão da natureza através do estudo das 

irregularidades de todas as formas, a que chamou de fractais.  Esse tema também remete 

a interconexão entre todas as coisas no Universo, e a uma “ordem” dentro do caos.  A 

dimensão de um determinado objeto é a sua forma de expressão e não seria possível 

conhecer coisa alguma se essa não tivesse uma dimensão que a expressasse.  Neste 

sentido, tomemos como exemplo uma pergunta clássica no estudo dos fractais:  por que 

a folha de um certo vegetal (por exemplo) tem determinada forma? 

Para algumas civilizações primitivas, responder a essa questão é caso de vida ou morte, 

pois é esse conhecimento que lhes permite escolher na Natureza remédios eficazes.  

Essas escolhas são baseadas na forma particular das folhas ou de parte delas, que 

deveriam ter suas formas semelhantes à do local a ser tratado.  O fato de esses povos 
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primitivos existirem ainda hoje, quando em condições de equilíbrio natural, é uma 

resposta à eficácia  da análise dos fractais. 

A seguir, reproduzimos alguns trechos e figuras sobre os fractais, extraídos do livro 

Liderança e a Nova Ciência, citado na bibliografia. 

 

“Formas fractais, criadas por repetidas iterações de equações não - lineares, aparecem 

por toda a parte.  A sua beleza e sua variedade emergem como resultado de dois 

processos contraditórios: uma total liberdade para que as equações se desenvolvam 

como quiserem, sem nenhuma previsão momento a momento possível, e uma forma 

final predeterminada, descrita pelos parâmetros iniciais. Um objeto final repete um 

padrão ou plano semelhante em níveis de escala cada vez menores.  Pouco importa para 

onde se olhe: o mesmo padrão estará evidente.  Em todo objeto fractal, estamos 

contemplando uma estrutura organizadora simples que cria uma interminável 

complexidade.  ...Os fractais nos proporcionam um vislumbre bem demarcado do 

infinito, da simplicidade que se realimenta em si mesma para criar uma bela 

complexidade”.   
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Acredito que esses autores tiveram grande influência para a Biodanza , e dois de seus 

paradigmas se baseiam numa evolução da espécie não muito determinista.   

O Princípio Neguentrópico de Amor e Iluminação, como já citado, afirma que todo ser 

humano, independente de sua vontade, caminha para uma auto - evolução, que será mais 

rápida através da via do Amor. É a Expansão da existência a partir do potencial 

genético, que afirma que toda a expansão e evolução da vida tem como base um 

potencial genético, que se manifestará e se desenvolverá através das 5 Linhas de 

Vivências.  

Esses potenciais podem ser estimulados ou bloqueados pelos chamados Ecofatores.  O 

que são os ecofatores?  São todos os fatores ambientais que determinam a expressão 

desse potencial genético. Eles podem ser positivos, quando os facilitam e estimulam, ou 

negativos, quando os bloqueiam ou distorcem.   

O que a Biodanza faz é criar um bombardeio de ecofatores positivos, através de 

vivências integradoras, da carícia e do contato, permitindo que o potencial genético se 

expresse e desenvolva. 
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V - BIODANZA E O MUNDO EMPRESARIAL 
 

 

5.1 – INTERCONECTIVIDADE: A GRANDE MUDANÇA DE PARADIGMA 

 

A Interconexão entre todas as disciplinas, entre todos e todas as coisas é um assunto que 

hoje já é requerido no mundo empresarial e chamado de “visão holística”.  

Em seu livro A Teia da Vida o físico Fritjof Capra chama a esse novo momento de 

paradigma  holístico ou ecológico. A atuação em sinergia que hoje é requerida pelas 

organizações pressupõe esta percepção integrada, conforme o próprio Capra diz: " a 

percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de todos os 

fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos 

encaixados nos processos cíclicos da natureza".  

Recentemente assisti a um vídeo de uma entrevista feita com o próprio Fritjof Capra em 

maio de 97, onde ele faz uma maravilhosa conexão com esta teoria e o mundo 

empresarial.  Transcrevo abaixo um trecho desta entrevista. 

“ Nossa percepção do mundo determina nossas ações. Se percebermos o mundo como 

uma máquina, agiremos de forma mecanicista.  Se percebermos o mundo como um 

sistema vivo, agiremos de forma muito diferente. .... Muitos problemas em organizações 

hoje são um reflexo do conflito entre esses dois tipos de percepção e de conhecimento.  

Eu gostaria de ler algo que a consultora Margaret Wheatley menciona em seus 

seminários e que considero bastante relevante.  Ela fala sobre o conflito entre tratar a 

organização como uma máquina e reconhecer a resposta ou reação do sistema vivo.  

Ela diz que, quando impomos estrutura, criamos resistências; quando ignoramos 

relacionamentos, criamos irresponsabilidade; quando negamos participação, criamos 

aversão e ressentimento; quando impomos atitudes e comportamentos, criamos 

desempenho sem vida; quando toleramos a desconexão, criamos apatia e paralisia; 

quando ignoramos o significado, criamos egoísmo. 

Hoje nossa era global caracteriza-se pela mudança da velha percepção do mundo como 

uma máquina para a nova percepção do mundo como um sistema vivo ....... Na maioria 

das organizações, hoje podemos observar um conflito, uma tensão entre dois tipos de 

estrutura que existem em todas as organizações humanas: as estruturas concebidas e as 

estruturas emergentes.  As estruturas concebidas são estáveis e, por isso mesmo, são 

também rígidas.  As estruturas emergentes são espontâneas e, por isso mesmo, são 

também criativas e vivas.  Em uma organização em que tudo é pré - concebido, as 

estruturas emergentes entram em choque com os limites rígidos impostos pelas 

estruturas concebidas e tentam quebrá-los ou então as estruturas emergentes e a 

espontaneidade desaparecem, o desempenho torna-se sem vida e a criatividade se 

extingue...." 

Um grande desafio que se apresenta hoje está em mudar nossa visão do mundo, através 

da mudança de nossa maneira de pensar e agir.  Não é tarefa fácil, uma vez que a 

humanidade passou séculos acreditando na fragmentação do Universo.  Acreditar agora 

que o todo é mais do que a soma das partes, constitui-se numa grande mudança de 

paradigma. 

A Internet, hoje, veio propiciar que as pessoas e organizações revejam mais rapidamente 

esse paradigma antigo, pois ela interconecta tudo e todos!  Clemente Nóbrega, consultor 

de Estratégia Empresarial de renome, afirmou, recentemente, em um de seus cursos 

sobre Management do qual participei: " As Empresas criam valor não simplesmente 

fazendo as melhores ofertas, mas integrando seus clientes e fornecedores .... As 

melhores ofertas, hoje, envolvem os fornecedores, clientes, aliados e partners em geral.  

Todos contribuindo para a oferta de valor.  As Empresas, hoje, são parte de ecologias 
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empresariais.  Não podem mais, de jeito nenhum, ter a pretensão de montar suas 

estratégias como se fossem atores isolados.  Isso é novo e é conseqüência da economia 

da informação." 

Sem sombra de dúvida, a "verdade" sempre esteve na junção de todas as disciplinas e 

não em sua fragmentação.  Concordo plenamente com Guy Sorman no que diz respeito 

à importância da contradição para o crescimento intelectual. Entretanto, ainda hoje, 

vivemos num mundo onde as discórdias existem, fruto da necessidade das pessoas de 

quererem fazer prevalecer um ponto de vista sobre o outro!  A tão desejada verdade não 

seria encontrada quando as pessoas  soubessem aceitar as diferenças? 

Dentro das organizações, além dessa interconexão externa da qual falamos, existe ainda 

o desafio de "conectar" todas as necessidades humanas que, em nome da produtividade, 

foram fragmentadas”.  Está surgindo um novo paradigma do gerenciamento de pessoas, 

que considera as 3 dimensões do indivíduo: - corpo, mente e espírito.  Esta tendência já 

vem sendo citada por diversos autores que lidam com produtividade, motivação e 

eficácia organizacional.  A revista Management Review (edição dezembro de 1999) 

publicou um artigo intitulado " A gestão holística", onde afirma que as Empresas que 

não consideram o funcionário como um ser integral, deixando de abordar essas 3 

dimensões, começa a perder talentos para outras que dão espaço e possuem políticas de 

Recursos Humanos voltadas para o desenvolvimento total do ser humano. 

Este mesmo artigo diz " é a coerência interna que permite às pessoas tornarem-se mais 

concentradas, mais flexíveis e mais adaptáveis à mudança.  Em resultado, isso ajuda as 

Empresas a serem mais flexíveis, criativas e inovadoras". 

Nas Empresas que pretendem manter sua competitividade, têm-se trabalhado 

arduamente na implantação de uma cultura integrada na forma de pensar, na criação das 

chamadas "learning organizations", onde se apregoa que não existem verdades 

absolutas e que todos devem estar permanentemente aprendendo.  Com essa postura, 

fica mais fácil apreender os contrários e "ouvir" opiniões divergentes, crescendo com 

elas. 

E a Biodanza, onde entra? Ora, por ser um sistema de renovação e integração orgânica, 

vem sob medida ajudar as Empresas nessa nova forma de desenvolver pessoas. 

Um de seus conceitos estruturais considera o corpo como um organismo integrado, onde 

qualquer mudança que ocorra deva ocorrer nos níveis neurológico, endocrinológico, 

imunológico e emocional.  É uma visão holística que está totalmente em acordo com a 

interconectividade de que temos falado. 

Rolando Toro menciona uma pesquisa com 600 pessoas sobre a pergunta: “de que 

necessita uma pessoa para ser feliz ?” (1) A lista de respostas obtida foi a seguinte: 

- Saúde, alimento, energia; 

- Afetividade, amor, compreensão, prazer, amizade, solidariedade, ternura; 

-  Criatividade, trabalho, casa, livre expressão; 

- Transcendência, acesso ao êxtase, visão da totalidade, expansão da consciência. 

 A Biodanza  promove condições para a pessoa atingir toda essa lista, através do 

desenvolvimento das 5 Linhas de Vivência.  Proporciona também vivências que irão 

reforçar o sentimento de pertencer à equipe, à organização, ao país, ao mundo e ao 

Cosmo. 
 

 

 

 

 

(1) Apostila do curso de didatas, pág. 16). 
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Muito se tem investido nas Empresas em treinamentos, visando a preparar o funcionário 

para ser mais “flexível”, para aceitar as diferenças, não ser o dono da verdade.  Mas o 

que acontece com os resultados dessas investidas?  Provoca-se uma grande revolução no 

pensamento, algumas vezes até mobiliza-se a emoção, porém não se atinge a atitude, 

que está numa mudança de comportamento mais profunda.   

Se o indivíduo não “vivencia” (utilizando aqui o conceito de vivência da Biodanza) sua 

interconexão com todos e com o Universo, provavelmente não conseguirá fluir de um 

ponto de vista para outro diferente, percebendo-os como fazendo parte de um todo! 

Ao trabalhar com a Biodanza na Empresa, uma Linha de Vivência que muito auxilia o 

desenvolvimento dessa dimensão é a linha da Transcendência!  É através dela que o 

indivíduo vai ampliando sua percepção de mundo e de si no mundo, tendo como reflexo 

direto sua visão mais integrada da realidade. Resgatar uma dimensão transcendente 

auxilia na comunicação e na interação, exigindo uma postura ética diante de si mesmo e 

do mundo.  É o que faz despertar a solidariedade. 

Não podemos abrir mão de provocar uma grande mudança dentro das organizações, 

porém é preciso começar  pela mudança do Ser Humano que nela trabalha.   

 

 

5.2 - O TRABALHO COMO A MAIOR PRODUÇÃO HUMANA 

 

Uma outra dimensão para se analisar a produtividade nas Organizações é verificar como 

cada integrante dela se relaciona com o seu trabalho. 

Vou iniciar reproduzindo um trecho do livro “O Profeta” de Kalil Gibran. 

“Então, um lavrador disse:  fala-nos do trabalho.  E ele respondeu, dizendo: Vós 

trabalhais para acompanhar o ritmo da terra, e da alma da terra.  Pois ser indolente é 

tornar-se estranho às estações e afastar-se do cortejo da vida, que avança com majestade 

e orgulhosa submissão rumo ao infinito. 

Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se transforma 

em melodia. 

.... 

Disseram-vos que a vida é escuridão; e no vosso cansaço, repetis o que os cansados vos 

disseram.  E eu vos digo que a vida é realmente escuridão, exceto quando há um 

impulso. 

E todo impulso é cego, exceto quando há saber. 

E todo saber é vão, exceto quando há trabalho. 

E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. 

E quando trabalhais com amor, vós vos unis a vós próprios e uns aos outros e a Deus. 

E que é trabalhar com amor? 

É tecer o tecido com fios desfiados de vosso próprio coração, como se vosso bem-

amado fosse usar esse tecido. 

É construir uma casa com afeição, como se vosso bem-amado fosse habitar essa casa. 

É semear as sementes com ternura e recolher a colheita com alegria, como se vosso 

bem-amado fosse comer-lhe os frutos. 

É pôr em todas as coisas que fazeis um sopro de vossa alma. 

.... 

O trabalho é o amor feito visível. 

E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, melhor seria que 

abandonásseis vosso trabalho e vos sentásseis à porta do templo a solicitar esmolas 

daqueles que trabalham com alegria. 

Pois se cozerdes o pão com indiferença, cozereis um pão amargo, que satisfaz somente a 

metade da fome do homem.” 
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Temos um grande legado sobre o trabalho, à começar pelo próprio nome, que em latim 

quer dizer “Tripalium”, que significa “instrumento de tortura”.  Além disso, nossa 

cultura judaico-cristã nos ensinou muito bem que, segundo as escrituras, foi dito à Adão 

ao ser expulso do paraíso: “pagarás o pão com o suor do teu rosto..” 

Não é para menos que associemos trabalho com obrigação, fardo, castigo.  Difícil vai 

ser mudar essa cultura e ajudar as pessoas a encontrarem o verdadeiro sentido do 

trabalho, do seu trabalho, ao encontrarem o verdadeiro propósito em suas vidas. 

Certa vez, ao realizar uma palestra sobre o prazer de trabalhar, iniciei com a seguinte 

pergunta:  “ levante o dedo quem aqui gosta de trabalhar!”  Após grande murmurinho, 

risos, alguns dedos tímidos começaram a se levantar e finalmente a grande conclusão: 

gostavam do que faziam; não gostavam de outras coisas como fofocas, do chefe, das 

pressões, das normas sem sentido etc., etc., etc..  Afinal, a grande chatice não era o 

trabalho em si, mas sim a quantidade de fatores estressantes que fazem parte desse 

mundo! 

Por isso mesmo, sempre que posso, levanto essas questões: 

 Gostar ou não gostar do trabalho faz diferença no resultado final? 

 Não gostar do trabalho ou não saber de seu valor em nossa vida, permite a utilização 

máxima de nosso potencial? 

 A insatisfação profissional afeta a vida pessoal? 

As respostas, geralmente, levam as pessoas à reflexão de como estão conduzindo seu 

próprio trabalho e se é esse o trabalho que realmente o está realizando.  

Confúcio, em 600 AC., disse: “Feliz daquele que gosta do que faz, porque não tem que 

trabalhar”. 

Marilynn "Birdie" Barr, diretora adjunta de bem estar da Southern Methodist University 

de Dallas, Texas, diz que propiciar bem-estar espiritual é dar significado e finalidade à 

própria vida profissional e pessoal." 

Portanto, cada um deve descobrir o seu propósito de vida e planejar sua vida em função 

dele, o que tornará, com certeza, as pessoas mais realizadas.  É necessário identificar 

onde se pode atuar melhor e, assim, desenvolver todo o potencial disponível. 

O trabalho em nossas vidas é fonte de crescimento permanente. 

Viver sem trabalhar ou trabalhar menos do que se é capaz limita o potencial e distancia 

as pessoas da própria vida. 

Um autor que muito trabalha nas Organizações essa dimensão espiritual é Steven 

Covey.  Em seu livro "Os 7 hábitos das pessoas mais eficazes" não cansa de enfatizar a 

importância de cada um de nós ter claro para si qual é a sua missão pessoal.   

A Biodanza não trata do trabalho de forma isolada e sim associando-o à pessoa que o 

faz.  No trabalho, a pessoa que cria une-se à sua obra.  O trabalho dissociado, sem 

sentido, torna o homem um recurso de produção, uma “mão-de-obra”. 

Além de todas as formas que a Biodanza atua para desenvolver a pessoa e, 

conseqüentemente, sua relação com aquilo que faz, promove, através de uma vivência 

profunda e arquetípica chamada de posição geratriz (1) um vínculo com o trabalho.  

Nesta vivência, a pessoa gera uma dança com movimentos expressivos do trabalho 

braçal, entrando em profunda conexão com sua produção. 

 

 

 

 
(1) Posições Geratrizes são danças que se constituem de “gestos eternos” que desde o princípio da 

história humana o homem vem realizando e repetindo-o, tornando-se um arquétipo.  A Biodanza 

trabalha com 8 Posições Geratrizes e uma delas é a Posição do Trabalhar. 
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5.3  - NECESSIDADES ATUAIS  DAS ORGANIZAÇÕES  

 

SATISFAZER E ENCANTAR O CLIENTE.  Essa é a máxima, dita em todas as 

Empresas, por todos os funcionários, mas pouco praticada. 

A Empresa precisa estar toda orientada para a satisfação das pessoas consumidoras - os 

clientes - , mas não conseguem mudar o paradigma de uma era anterior, que trata o 

empregado como uma “peça de engrenagem”.  Continuam a administrar na era de 

serviço, a era do capital intelectual, com a mentalidade da era industrial! 

Para atender as necessidades das pessoas hoje (clientes e empregados), precisa-se 

conhecer o que é importante hoje na sociedade.  

Ao assistir o sociólogo Domênico De Masi num congresso sobre Excelência 

Organizacional em 1998, pude fazer grandes correlações com a utilização da Biodanza.  

Ele afirma que, hoje, a sociedade possui valores que precisam ser atendidos pelas 

Organizações que desejarem sobreviver.  Em cada um desses valores, pude identificar 

como a Biodanza vem ao encontro do desenvolvimento das pessoas para esse novo 

momento. 
 

1o. Valor  -  Flexibilidade.  Isso é tido como importante, fundamental para o sucesso 

pessoal e profissional, mas como ajudar para que as pessoas aprendam a ser flexíveis e 

criativas, depois de décadas de aprendizagem de como serem robôs?   

Esta aprendizagem não se dá apenas no nível cognitivo e sim, naquele emocional, 

visceral.   

A Biodanza entra aqui, como uma grande ferramenta de reaprendizagem. Todas as 

vivências de fluidez, principalmente, estarão trabalhando a flexibilidade. 

Flexibilidade tem a ver com a aceitação de si próprio em primeiro lugar. Ninguém 

consegue ser flexível, ter pensamento alternativo, se tem modelos predefinidos para 

seguir.  Isso, definitivamente, não se aprende com o lado intelectual.  Aprende-se 

mudando paradigmas, crenças, roteiros preestabelecidos.  Alguns conceitos estruturais 

da Biodanza nos auxiliam a entender como ela  irá atuar.  O conceito de Prioridade de 

vivência, o de Ser Dança e também o conceito teórico sobre a Pulsação da Identidade, 

todos eles já descritos no item 4.3, formam o arcabouço teórico da atuação da Biodanza 

para o aumento da flexibilidade. No momento em que as pessoas passam a ser mais 

flexíveis consigo próprias, conseguem se conhecer melhor, elaborar melhor as suas 

dificuldades, elas podem ser mais flexíveis e aceitar o outro. É essa flexibilidade que a 

sociedade exige hoje. Então, a Empresa ao exigir flexibilidade, deve enfocar o lado 

pessoal do indivíduo. 

 

2o. Valor  -  Criatividade. Criatividade é apresentada por De Masi não como uma obra 

de arte, mas como criatividade existencial; criatividade de as pessoas poderem ser elas 

mesmas, autênticas, inteiras, poderem sentir o outro como um semelhante. Elas também 

só vão poder ser criativas no momento em que desenvolverem sua própria criatividade 

existencial. 

A criatividade, mais do que nunca, vem sendo hoje proclamada como a única solução de 

sobrevivência das Organizações.  O homem, de uma maneira geral, foi tão tolhido pelo 

poder educacional que hoje fica difícil lhe pedir para ser criativo.  Existe toda uma 

história passada de cumprimento de deveres, fazer o que se lhe é solicitado, não sair dos 

padrões. Agora, é necessário um trabalho sério de desbloqueio desse potencial criativo, 

que está lá, sem sombra de dúvida, porém está atrofiado por falta de uso. 

O que percebo, entretanto, é que as Empresas já descobriram isso, porém ainda estão no 

discurso.  Querem que seus funcionários sejam criativos, porém desde que não se 

contraponham às normas existentes dentro delas, ou desde que suas chefias 
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concordem!!!   Desta forma fica difícil ser criativo, até porque a criatividade não está 

sob comando!  Está, sim, sob o “descomando” ,ou seja, o desbloqueio de potenciais 

latentes. 

A criatividade é natural do ser humano.  Só ele pode transformar o Universo, criar a 

partir do já existente! 

A censura interna, o medo de errar, de não ser aceito etc. ,tudo isso só nos leva a repetir 

padrões já aceitos e a não ousar!  Entretanto, quanta felicidade nos provoca o ousar e 

saber que continuamos a ser aceitos e amados! 

Para mim, a criatividade tem tudo a ver com a auto-referencialidade, a auto-estima e a 

identidade.  Todos somos criativos e cada um, na sua excentricidade, é um ser único!  

Essa consciência é a expressão maior da própria criatividade.  Ser o que se é!  Ser Ator 

e Autor de sua vida! 

Para a Biodanza, criatividade é a expressão e a transformação. A linha da Criatividade 

vem trabalhar fortemente essa liberação.  Conforme já dissemos na fundamentação 

teórica, a expressão da criatividade requer uma base de auto - confiança e auto 

aceitação.  

 

3o. Valor  -  Ética.  Ora, por que a ética? Se estamos vivendo numa sociedade pós- 

industrial, na era do Serviço, o que vai diferenciar e fazer com que as Empresas 

sobressaiam perante seus concorrentes é o serviço.  Os produtos tendem a ter a mesma 

tecnologia, a mesma qualidade. E o serviço se baseia num sentimento subjacente, que é 

a Confiança.  A confiança, por sua vez, só existe se houver Ética.  

Então, um grande resgate que precisamos fazer junto às pessoas é a ética e aí não 

podemos falar de ter ética com o outro, se o indivíduo não tem ética com ele próprio.  

Não respeita, muito menos conhece, suas próprias necessidades.   

Mais uma vez  a Biodanza é uma grande ferramenta para promover esse auto-

conhecimento e resgatar esse respeito a si próprio.  Ao respeitar-se a si próprio, 

automaticamente ele passa a ter ética com as pessoas.  É disso que as organizações 

precisam.  

Ao desenvolver a Linha da Afetividade, a pessoa passa a ver no outro um espelho de si 

mesmo, fazendo brotar o sentimento gregário e de ser mais um da mesma espécie. 

A Ação Política e Social que a Biodanza propõe me remonta a este conceito de 

Cidadania e Ética.  Ética principalmente consigo próprio, com a natureza divina que há 

em todos nós!  O respeito ao outro só virá se houver o respeito à si mesmo. 

Esta ação política e social que a Biodanza propõe é uma postura ética e não ideológica. 

A busca da integração afetivo-motora e intelectual consiste em derrubar tabus que 

impedem esse vínculo verdadeiro consigo e com o outro.  

Devemos provocar uma revolução pelo exemplo e pela mudança de nossa própria 

conduta.  Não adianta falar e não agir de acordo com o que se está apregoando. 

Através das vivências de Biodanza, as pessoas vão tomando consciência de uma nova 

mentalidade, de um novo estado de Ser e, ao se modificarem, provocam uma “massa 

crítica” que contamina os que estão ao seu lado e, desta forma, contribuem para mudar a 

sociedade!  

 

O 4o. valor  -  Subjetivismo.  Como eu falei, na era industrial a importância era a 

máquina, o processo.  Hoje, o importante é o indivíduo e se ele não for importante e 

respeitado em sua individualidade na execução de seu trabalho, não poderá atender o 

consumidor.  É intrínseco ao ser humano ver o outro como um semelhante.  Repetir com 

o outro o que lhe fazem... então, o respeito vai desde o homem que fabrica o produto ou 

fornece o serviço até o consumidor final.  Tudo hoje é customizado e está voltado para a 
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valorização do indivíduo. Mais uma vez, o foco de atenção é o indivíduo e precisamos 

ter uma maneira de desenvolver esse indivíduo. 

Estamos realmente vivendo um paradoxo.  Com a Internet, parece que a economia toda 

tornou-se mais voltada para uma grande massa de pessoas, entretanto, essas pessoas 

estão sendo, cada vez mais, abordadas uma a uma.  Cada pessoa quer ser tratada 

individualmente, tendo respeitados seus desejos.  É, então, a ênfase no subjetivismo 

junto com a ação voltada para a massa!  

A Biodanza desenvolve a afetividade de tal maneira que o vínculo com o outro como 

um ser semelhante torna-se uma nova maneira de se relacionar!  Desta forma, o 

relacionamento interpessoal, em todos os níveis, passa a ser “individual” e único, 

atendendo a essa necessidade atual da sociedade. 

 

5o. valor  -  Emotividade. Antigamente se valorizava o racional.  Era dito nas 

empresas: “deixem os problemas do lado de fora e aqui vocês são só cabeça!” Como se 

fosse possível.  Hoje, verifica-se e fala-se muito em inteligência emocional, porque o 

indivíduo é um Ser inteiro.  E como passaram anos e anos reprimindo suas emoções, 

não canalizando-as de forma adequada, não tendo aprendido isso, como podem as 

empresas, de uma hora para outra, exigirem que seus funcionários tenham “inteligência 

emocional”?  Precisamos ter ferramentas para auxiliar nessa reaprendizagem. 

No mundo em que vivemos, o que falta às pessoas não é a emoção, pois ela é inata e 

acontece dentro do organismo.  O que falta é a expressão da emoção, através da 

afetividade!  A distorção da afetividade a que hoje estamos acostumados nos leva a 

grandes distúrbios psicossomáticos e sociais, gerando as patologias todas vinculadas à  

agressividade (que é diferente de assertividade!). 

A valorização exagerada do lado intelectual, racional e imparcial nos levou a abafar 

tanto nossas emoções que hoje não sabemos mais como demonstrá-las, gerando 

relacionamentos sociais estereotipados e sem nenhum significado. Por isso mesmo, é 

comum as pessoas se queixarem de estarem acompanhadas e se sentirem só.  Não existe 

o vínculo afetivo verdadeiro. 

Com relação às empresas, o que se fala é em qualidade e hoje já se sabe que o sucesso 

está atrelado ao cliente.  Não adiantam regras sociais, nem modelos pré- fabricados para 

atender o cliente.  Se não houver afetividade verdadeira nessa relação não haverá 

fidelização dessa relação.  As pessoas estão mais atentas para a qualidade de seus 

relacionamentos e as escolhas recaem sempre sobre aqueles que atendem a essas 

expectativas. 

Portanto, a Biodanza, mais uma vez, vem confirmar seu potencial de trazer felicidade às 

pessoas, à sociedade e ao mundo, de uma maneira geral.  Simplesmente resgatando o 

que há de mais inato nas pessoas: a emoção verdadeira e sua expressão! 

Através da carícia e do erotismo, outro conceito estrutural da Biodanza, a pessoa vai se 

tornando mais empática e permeável ao outro. 

 

6o. valor  -  Estética, a volta do belo.  A volta do bonito mesmo.   

Vejam só. Estamos falando de valores, esses últimos principalmente, que são a 

emotividade, o subjetivismo e a volta do belo, extremamente femininos.  Num mercado 

de trabalho, onde hoje ainda a força de trabalho é 60% masculina, que não aprendeu a 

desenvolver esses valores, como exigir que os pratiquem?  É preciso, realmente, uma 

reaprendizagem cognitiva, emocional e até mesmo celular. 

Como a Biodanza pode ajudar as pessoas a desenvolverem-se para atender a esses 

novos valores?  Na medida em que se trabalha o yin e o yang, o masculino e o feminino, 

a pulsação entre vivências que irão mobilizar o sistema nervoso simpático e o 



 30 

parasimpático e, enfim, o trabalho que é feito pela Linha da Sexualidade.  Nela iremos 

desenvolver o eros indiferenciado, para depois chegar ao diferenciado.  

 

7º valor  -  Desestruturação do tempo e do espaço. Hoje o trabalho pode ser virtual, 

porque prescinde da presença física das pessoas numa fábrica ou num escritório e esse 

tipo de necessidade também requer a flexibilidade.  As pessoas não aprenderam isso e 

ficam perdidas com a perspectiva de estarem conectadas umas às outras por meio 

eletrônico! É preciso então mudar o paradigma e, mais uma vez, entender a importância 

da interconexão entre tudo e todos.  Aí entram fatores fundamentais que vão manter a 

integridade das pessoas, mantendo-as em seu eixo: o fortalecimento da identidade, o 

auto - conhecimento e a segurança pessoal.   

A Biodanza, em sua linha de vivência da Transcendência, trabalha fortemente esses 

fatores.   

Um de seus conceitos teóricos fala sobre a Pulsação da Identidade. Trabalha o 

movimento de ir para dentro de si, bastante diferenciado, fortalecendo a identidade, até 

o movimento de ir para fora, fundindo-se com o universo.  As vivências de Biodanza 

são estruturadas levando-se em conta esses dois movimentos: a consciência 

intensificada de si mesmo e a consciência regressiva de si mesmo. À medida que as 

pessoas vão se entregando mais ao tempo vivencial, fica menos rígida ao tempo 

cronológico. Desta forma, vai também preparando o indivíduo para conviver com esse 

novo paradigma. 

 

8º e último valor   -   Qualidade de Vida.  É a maior necessidade da sociedade de hoje! 

Ainda estamos engatinhando em atender a essa necessidade em sua plenitude.  

Começamos a falar em qualidade de vida ligando-a à saúde, à pratica de esporte etc., 

mas a qualidade de vida a que me refiro aqui é a qualidade de Ser Inteiro, de você Ser 

Humano, de usar todo o potencial para o qual você foi feito, construído.  Então a 

qualidade de vida começa com a sua vida pessoal, com a qualidade pessoal.  Consiste 

em estar feliz com você mesmo.   

O ser humano está tomando consciência de que está numa sociedade enferma e está 

começando a descobrir como participar de uma mudança radical.  Terá que resgatar sua 

plenitude, sua capacidade de amar, de ser inteiro, sem máscaras nem papéis a serem 

cumpridos. 

A inserção da Biodanza nas Empresas é um componente de mudança essencial no curso 

da evolução humana. Através de um outro conceito estrutural que é a mudança do estilo 

de vida, ela busca o viver com mais qualidade, fiel aos instintos e impulsos básicos da 

natureza humana. 

Não teremos qualidade se não tivermos um ser humano inteiro e íntegro, com qualidade, 

que em sua primeira instância significa prazer. Segundo o dicionário (do Globo) 

qualidade é  "modo de ser" , "disposição moral" "caráter", "índole ". Só poderemos 

participar da evolução de uma Organização, começando por nossa própria vida. 

A Biodanza é uma sincera Celebração da vida.  

No século XX, o homem vem trabalhando intensamente para prolongar a vida e 

aprimorar os recursos tecnológicos. Precisamos então, agora, ter qualidade pessoal 

porque o próximo século será aquele do indivíduo. 
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5.4 – IDENTIDADE E AUTO-ESTIMA: FATORES FUNDAMENTAIS PARA O 

“EMPOWERMENT” 

 

A identidade e a auto-estima estão intimamente relacionados. Pela minha trajetória de 

vida, acredito que  a influência dos ecofatores na auto-estima de cada um é que permite 

um maior ou menor fortalecimento da identidade, aqui entendida como consciência 

intensificada de si e de ser único no Universo. 

Para Rolando Toro, a auto-estima se constitui na vivência do próprio valor. Provém de 

uma intensa sensação de estar vivo.... assumir sua auto-imagem, saber o que se quer e 

fazer o que se quer. 

Em minha vida profissional dentro das Empresas, ao trabalhar com o desenvolvimento 

das pessoas, percebo nitidamente aquelas que vivenciam menos a sua identidade.  

Geralmente são pessoas agressivas, arrogantes, que precisam a todo momento estar se 

reafirmando, como se fosse para que elas próprias acreditem em si.  Ao mesmo tempo 

que demonstram esse comportamento, não são capazes de acreditarem em si próprias e 

em seus trabalhos, necessitando sempre da opinião de um “chefe”.  Existem também 

manifestações opostas, de submissão e retraimento em função da mesma “patologia”, se 

assim podemos chamar.  Essas são menos freqüentes, uma vez que no mundo 

empresarial esse comportamento não é estimulado.  

A vitalidade é outro fator que interfere diretamente na identidade e na auto-estima, 

influenciando no sucesso existencial de uma pessoa. 

De uma maneira geral, toda cultura não estimula muito o desenvolvimento sadio da 

auto-estima, pois está impregnada da influência judaico - cristã onde você já nasce “um 

pecador”.  Portanto, durante a infância toda, a família e a sociedade levam a pessoa a 

acreditar que ela deve pedir perdão, que ela não é um “príncipe” e sim um “sapo”! 

Mesmo assim, as pessoas crescem, amadurecem, ficam velhas e muitas não percebem 

que a única responsável pelos seus sucessos ou fracassos são elas próprias.  

Como essa percepção não é cognitiva e sim vivencial, não adianta muito ler livros de 

auto - ajuda ou simplesmente fazer cursos para aumentar a auto-estima.  É preciso 

modificar essa posição existencial de forma visceral, pois ela, provavelmente, 

modificou inclusive sua estrutura física (biotipo).  Neste sentido, não tenho dúvidas de 

que a Biodanza permite chegar lá, já que atua de forma integrada, e alterar esse estado 

mental, provocando mudanças visíveis em suas crenças a respeito de si próprio e de 

como você se relaciona com o mundo.   

Como a Biodanza mesmo apregoa, ela permite você liberar (tirar os bloqueios mentais e 

corporais) a expressão dos potenciais genéticos que existem em você para Ser Feliz!  

Para a Biodanza, o conceito de Vitalidade é essencial, pois trabalha com categorias 

como “estilo de vida”, “princípio biocêntrico”, e “inconsciente vital (1)”. 

A Vitalidade é caracterizada por um bom nível de saúde e harmonia orgânica.  Porém 

não é só isso.  Significa também, sob o ponto de vista existencial, ter fortes motivações 

para viver e possuir energia disponível para a ação. Ela é uma pulsação, não uma linha 

constante, oscilando num gráfico diferente todo o dia e estando também relacionada 

com o descanso.  Saber parar e não chegar ao stress é um sinal de vitalidade! 

A integração das 5 Linhas de Vivência aumenta as motivações para viver. 

A qualidade de vida não advém do êxito social ou econômico e sim dos vínculos 

profundos de conexão com a vida. 

 

 
(1) é um psiquismo que funciona a nível celular.  O inconsciente vital cria regularidades e tende a manter 

as funções estáveis.  Ele se nutre da memória cósmica. A Biodanza acessa o inconsciente vital através da 

vivência. 
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O homem “vital” é o homem ecológico, integrado a si mesmo, às pessoas e ao Universo.  

A nossa percepção possui uma sabedoria milenar, pois ela se dirige às fontes nutrientes 

que geram vida.  De uma maneira geral, o homem perdeu essa capacidade de 

conexão com a vida, devido ao processo de degradação dos seus próprios instintos.  

Então, a preocupação da Biodanza é resgatar essa arcaica capacidade de conexão 

consigo, com o outro e com as forças vivas do Universo. 

Através das vivências de Biodanza busca-se mobilizar o inconsciente vital (impulso de 

vida e identidade), ou seja, os instintos, as emoções e, progressivamente, busca a 

harmonia orgânica (homeostase).  Os exercícios na linha da vitalidade trabalham em 

profundidade o inconsciente vital, ativando, assim, as funções orgânicas e estimulando a 

produção de energia para a ação. 

A vitalidade está relacionada com a auto-referencialidade.  Acreditar em si, em suas 

intuições, não ter medo de errar, está ligado à auto-estima.  A pessoa que está sempre 

tentando agradar tem baixa vitalidade, pois tem baixa auto-estima. 

A teoria da Biodanza indica alguns índices de vitalidade bastante significativos para 

evolução da saúde: 

 1- Capacidade de esforço; 

 2 - Vitalidade dos movimentos; 

 3 - Estabilidade neuro-vegetativa; 

 4 - Potência dos instintos; 

 5 - Estado nutricional. 

Os ecofatores introduzidos pelo meio ambiente ou pelo organismo (vitaminas, sais 

minerais, hormônios etc.), podem interferir na vitalidade de forma positiva, ativando e 

estimulando o desenvolvimento, ou de forma negativa, pela: 

 a) obstrução das potencialidades, por exemplo, falta de desejo sexual, bloqueio 

da criatividade; 

 b) dissociação – é o primeiro indício de perda da homeostase.  O organismo 

dissocia visando a manutenção da homeostase.  Na dissociação aparecem, por exemplo, 

as doenças psicossomáticas e a neurose. 

c) desorganização - perda total da homeostase.  Surge, por exemplo, a 

esquizofrenia; 

a vitalidade não é só medida nas condições físicas.  É necessário que se tenha vitalidade 

existencial.  Vitalidade existencial é sinônimo de coragem para viver, realizar sonhos, 

ter motivação e paixão pela vida e pelo que se faz Temos como exemplos de vitalidade 

existencial Gandhi e Madre Teresa de Calcutá. 

Nas Organizações, muito têm-se falado sobre o “empowerment”, que é a capacidade do 

indivíduo de apoderar-se de si mesmo, dar-se poder para realizar e transformar.  Mas 

como de uma hora para outra exigir que pessoas submissas e comandadas possam 

assumir o controle de sua própria vida e de seu trabalho?  Como acessar a “motivação 

intrínseca”, aquela que vem de dentro, genuína, quando por anos e anos compra-se a 

motivação com recompensas externas? 

O empowerment, a meu ver, é a expressão da vitalidade existencial de que fala a 

Biodanza.  Por isso mesmo, o caminho é o desenvolvimento das pessoas para que elas 

se expressem plenamente e de forma integrada com suas reais motivações.  Não se 

desenvolve empowerment!  Libera-se os potenciais das pessoas, tira-se  as amarras, e 

então se tem o ser humano belo, produtivo e Inteiro como foi feito para ser! 
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5.5– O TRABALHO EM EQUIPE 

 

A importância de um grupo para o desenvolvimento do Ser Humano é inquestionável, 

pois desde o homem primitivo sabemos que somos seres gregários e que não vivemos 

fora de uma comunidade! 

O grande desafio nas Organizações é transformar “um grupo”, considerado aqui como 

um ajuntamento de pessoas, numa “equipe”.  Segundo Féla Moscovici, em seu livro 

“Equipes dão certo”, numa equipe, a comunicação entre os membros é verdadeira, 

opiniões divergentes são estimuladas, a confiança é grande e as habilidades 

complementares dos membros possibilitam alcançar resultados.  Respeito, mente aberta 

e cooperação são elevados.  O grupo transforma-se em equipe quando passa a prestar 

atenção à sua própria forma de operar e procura resolver os problemas que afetam seu 

funcionamento”.  

O crescimento individual advém da inter-relação que mantemos com o outro e, nesse 

sentido, o grupo é fundamental.   

O grupo em Biodanza faz parte de outro conceito estrutural, representando a 

possibilidade de vínculo afetivo e de comunicação.  Ele funciona como um "útero" 

acolhedor, que irá permitir a cada um sentir-se aceito e, por isso, confiar e se abrir ao 

auto - conhecimento que advém através do outro. Quando nos isolamos num par ou com 

poucas pessoas e não mergulhamos de cabeça no grupo, esse crescimento fica 

prejudicado e permanecemos na fase chamada do Controle.  Para que possamos chegar 

à outra fase chamada da Afetividade, é preciso se despir dos julgamentos prévios e 

aceitar o outro incondicionalmente!  Esse é um dos grande benefícios que a Biodanza 

proporciona, uma vez que sua ação só se faz em grupo.  Essas vivências vão sendo 

transportadas para o dia- a- dia das pessoas e começa a provocar mudanças positivas em 

todos os aspectos de sua vida. 

Ao fazer a Biodanza na Empresa não é diferente.  Esse aprendizado irá, com certeza, 

ampliar-se do grupo regular e começar a fazer parte do cotidiano das relações pessoais 

entre as diversas áreas, criando a tão desejada sinergia (1). 

Um outro conceito básico da Biodanza fala da Permeabilidade da Identidade ao outro e 

à música.  Isso quer dizer que o encontro afetivo com o outro pode estimular e 

influenciar a identidade de cada um. 

É preciso, entretanto, trabalhar bastante o conceito de falso ego e de identidade.  Numa 

Empresa, as realizações “egóicas” ou seja, individuais, são extremamente valorizadas e 

premiadas, gerando competições internas e perdas de energia e de produtividade.  Desta 

forma fica difícil formar uma equipe.   

A prática da Biodanza vai fortalecendo a identidade, através de todos os mecanismos 

que já foram falados, e, desta forma, permite que as pessoas possam ser menos egóicas 

no sentido acima citado e comecem a fortalecer um sentimento de grupo.   

Aliado à Biodanza, a Empresa precisa desenvolver todos os seus sistemas de recursos 

humanos (avaliações de desempenho, reconhecimentos etc.) voltados para a sustentação 

de uma cultura que valoriza o grupal e não o individual.  Só então poderá ter realmente 

um grupo funcionando em sua extensão da palavra. 

 

 

 
(1) Sinergia em linguagem empresarial, significa  a ação simultânea de vários fatores que contribuem para 

uma ação coordenada.  É como se o todo  fosse maior que a soma das partes. A sinergia entre as diversas 

áreas das empresas significa integração. 
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VI – COMPROVAÇÃO PRÁTICA 
 

 

6.1 – A EXPERIÊNCIA DA DELPHOS 

 

Após a aceitação da Empresa Delphos para a realização de um grupo regular de 

Biodanza, escrevi um texto convidando as pessoas a se inscreverem. 

 

O texto que foi afixado no quadro era assim: 

 

No mundo em que vivemos, o que falta às pessoas não é a emoção, pois ela é 

inata e acontece dentro do organismo.  O que falta é a expressão da emoção, a 

afetividade!  A distorção da afetividade a que hoje estamos acostumados nos 

leva à grandes distúrbios psicossomáticos e sociais, gerando as patologias todas 

vinculadas à agressividade. 

 

A valorização exagerada do lado intelectual, racional e imparcial nos levou a 

abafar nossas emoções e hoje não sabemos mais como demonstrá-las, gerando 

relacionamentos sociais estereotipados e  sem nenhum significado.   Por isso 

mesmo, é comum as pessoas se queixarem de estarem acompanhadas e se 

sentirem só.  Não existe o vínculo afetivo verdadeiro. 

 

Com relação às Empresas, o que se fala é em qualidade e hoje já se sabe que o 

sucesso está atrelado ao cliente.  Não adianta regras sociais, nem modelos pré 

fabricados para atender o cliente.  Se não houver afetividade verdadeira nessa 

relação não haverá fidelização dessa relação.  As pessoas estão mais atentas 

para a qualidade de seus relacionamentos e as escolhas recaem sempre sobre 

aqueles que atendem a essas expectativas. 

 

Portanto, a Biodanza vem confirmar seu potencial de “cura” e de trazer a 

felicidade às pessoas, à sociedade e ao mundo, de uma maneira geral.  

Simplesmente resgatando o que há de mais inato nas pessoas:  a emoção 

verdadeira e sua expressão! 

 

Venha conhecer de perto a Biodanza na Aula Inaugural. 

 

Data: 18 de janeiro de 2000. 

Horário: 18:30 h. 

Local: No auditório da Empresa. 

 

 

A aula inaugural contou com a presença de 5 pessoas, embora outras 3 tenham 

manifestado interesse, porém não puderam sair do trabalho a tempo. 

Mesmo assim, iniciamos o projeto, implantando aulas regulares todas as 4as. feiras, no 

horário das 18:30 às 20:30h.  

Apesar de outra chamada que fizemos no mural, o grupo permaneceu bastante pequeno, 

tendo sempre as mesmas 3 pessoas, (raramente iam 5 pessoas).  Após 3 meses, o 

auditório iria entrar em obras e teríamos que suspender o trabalho.  Então foi 

conversado com o grupo sobre o real interesse de continuar o projeto e informado que, 

para que isso acontecesse, teríamos que ter mais pessoas, pois o número reduzido de 

pessoas estava dificultando algumas vivências.  Foi então que o projeto terminou. 
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Pela minha análise, uma das causas do pouco interesse foi o fato de que a iniciativa não 

partiu deles e sim de mim ao oferecer o trabalho.  É muito importante que aqueles que 

procuram a Biodanza o façam por motivação intrínseca, interna. 

Outra leitura que fiz foi a possível ameaça que provocou ao reunirmos pessoas de 

departamentos diferentes, algumas delas até mesmo não se falavam, num grupo 

pequeno e com vivências de afetividade e aproximação.  

Ao encerrar, portanto, esta possibilidade que iria embasar a minha monografia, fiquei 

pensando numa outra alternativa.  Foi então que surgiu a idéia de fazer uma pesquisa 

em alunos de grupos regulares de Biodanza que também trabalhavam num ambiente 

empresarial. 

 

 

6.2 -  PESQUISA DE CAMPO: A INFLUÊNCIA DA BIODANZA NO MUNDO 

EMPRESARIAL 

 

A metodologia seguida foi a de entrar em contato com diversos facilitadores que eu 

conhecia e apresentar o projeto da pesquisa, solicitando permissão para aplicá-la nos 

respectivos alunos. (Anexo 1 – Carta de apresentação; Anexo 2 – Questionário.) 

O questionário foi aplicado em diversos grupos regulares, dos seguintes facilitadores: 

- Lóis Dória 

- Káthia Maria Alves da Silva 

- Marilene Metran 

- Denizes Trindade 

- Maria Estela Seda  

- Antônio Sarpe 

- Maria Dulce Queiroz Matoso 

- Maria Amélia  

- Verônica Swalf 

A aceitação por parte de todos os facilitadores contatados foi muito boa e muito embora 

não tenhamos obtido respostas de todos os alunos, o índice delas foi bastante elevado, 

considerando-se que apenas aqueles que trabalham numa Empresa pertenciam à 

população alvo desejada. Tivemos um total de 29 questionários respondidos. 

No cabeçalho do questionário, foi solicitado aos pesquisados que respondessem às 

questões da forma mais sincera possível e levando em conta que as questões levantadas 

referiam-se à eles após a prática da Biodanza. 

Para facilitar as análises e conclusões, foram feitos 3 cortes nas tabulações: um 

considerando aqueles que também fazem a Escola de Formação, outro considerando 

apenas os que só fazem grupo regular e um terceiro que separa aqueles que possuem 

menos de 2 anos da prática da Biodanza. 

Nos gráficos das respostas pesquisadas, comparamos a tabulação geral com a tabulação 

do grupo que possui até 2 anos de Biodanza, pois verificamos que este grupo 

influenciou muito nas respostas de índice mais baixo, conforme comentários que 

faremos ao final. 
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I – IDENTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO PESQUISADA 

 

 

 

 

 

Tempo que faz Biodanza

55%
28%

10% 7%
Até 2 anos

De 2 a 4 anos

De 4 a 6 anos

Acima de 6 anos

Grupo a que pertence

86%

14%

Grupo Regular

Escola

Formação Escolar

7% 7%

83%

3%
2o. Grau completo

Sup. Incompleto

Sup.Completo

Não respondeu
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Tempo de Trabalho em Empresas

7%
14%

79%

Entre 2 e 5 anos

Entre 5 e 10 anos

Acima de 10 anos

Idade

7%

38%

31%

21%
3%

Entre 20 e 30

anos

Entre 30 e 40

anos

Entre 40 e 50

anos

Acima de 50

anos

Não respondeu
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II – QUESTÕES PESQUISADAS 

 

Todas as questões foram formuladas através de uma afirmativa e uma graduação de 1 a 

6, sendo o 1 a total discordância da afirmativa e o 6, a total concordância. 

 

 

2.1 – Quanto à comunicação e expressão 

 

2.1.1 - Sinto-me mais capaz de me expressar corporalmente e verbalmente, de maneira 

coerente com meus sentimentos e pensamentos, facilitando minha comunicação com 

todas as pessoas dos diversos níveis profissionais com quem me relaciono. 

 

Comentários dos participantes: 

 

- Sinto-me mais serena e assertiva para me expressar, tanto quando quero elogiar 

quanto quando quero falar de algum assunto difícil; 

- Sinto o corpo mais leve e a fala mais fluida em relação ao que eu era antes, mas 

ainda falta a segurança e a coragem na expressão verbal; 

- Sinto-me mais assertiva e segura para expressar minhas opiniões; 

- Ainda tenho muito a aprender com a Biodanza. Sou nova no aprendizado, ou seja, 

na descoberta. 

- O que me facilitou em relação à comunicação com as pessoas foi o “sentir” através 

do abraço; 

- Estou mais consciente do quê e quando falar, sobre o quê me agrada ou desagrada; 

- Posso dizer que estou menos nervoso diante das pessoas e isso facilita a 

comunicação; 

 

 

 

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6

Discordo        Concordo

N
.d

e
 r

e
s

p
o

s
ta

s

Geral

até 2 anos



 39 

2.1.2 - Ampliei a minha capacidade de escuta ativa, sabendo ouvir até mesmo opiniões 

contrárias até o final de sua exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários dos participantes: 

 

- Ainda tenho muita dificuldade de ouvir simplesmente sem começar a conjecturar 

sobre o que ouço ou a me irritar com a fala do outro; 

- Fiquei surpresa comigo mesma!  Não só tenho escutado mais como falado menos! 

- Estou a cada dia melhorando mais! 

- Acho que já aplicava este “exercício” antes da Biodanza; 

- Compreendo que as pessoas podem ter opiniões contrárias às minhas e isso não 

significa que são inimigas.  Mas ainda não gosto que as pessoas me contradigam 

quando sei que estou certo; 

- Ainda tenho alguma dificuldade nos meus relacionamentos pessoais, com minha 

mãe e com meu namorado.  Acho que a intimidade dificulta um pouco mais as 

coisas. 
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2.1.3 - Consigo dizer não, quando for o caso, sabendo expressar meus limites de forma 

firme, porém não agressiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Comentários dos participantes: 

 

- Melhorei muito nisso, mas ainda preciso melhorar bastante! 

- É muito oscilante esse limite para mim.  Às vezes consigo expressar o limite sem ser 

agressiva, outras vezes não.  Acabo “rodando a baiana” mesmo; 

- Dizer “não” sempre foi muito difícil para mim! 

- Além do mais, o faço de forma muito consciente; 

- A dificuldade está no controle da agressividade, que decorre do mecanismo de 

defesa, pois dizer “não” nunca foi difícil; 

- Relativamente consigo dizer “não”, mas preciso aumentar a segurança em mim e 

dizer “não” com tranqüilidade e sem medo; 

- Na empresa sim, na minha vida particular ainda não consigo fazê-lo como gostaria. 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6

Discordo       Concordo

N
. 

d
e

 r
e
s

p
o

s
ta

s

Geral

até 2 anos



 41 

 

2.1.4 - Sinto-me mais seguro para expressar minha individualidade e forma criativa de 

ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários dos participantes: 

 

-    Totalmente! De diferentes formas, as mais variadas e espontâneas! 

- De modo geral sinto-me mais seguro, mas preciso aumentar ainda mais essa 

segurança; 

- No que diz respeito à minha individualidade sim, na criatividade não.  Não me 

considero uma pessoa muito criativa.  Este é um dos aspectos que espero ter um 

retorno melhor da Biodanza. 
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2.2 – Quanto ao relacionamento 

 

2.2.1 – O meu relacionamento com colegas de trabalho está mais sincero e afetuoso. 

 

 

 

 

 

Comentários dos participantes: 

 

- Infinitamente maior.  Procuro até me controlar um pouco para não ser mal 

interpretada; 

- Com certeza! 

- Está mais sincero, mas menos afetuoso, pois mais exigente quanto à 

responsabilidade de cada um, cobrando de cada um sua tarefa sem me meter; 

- Mais afetuoso, principalmente; 

- O meu relacionamento com todos, com exceção da minha família, está mais sincero 

e afetuoso. 
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2.2.2 – O meu relacionamento com níveis hierárquicos diferentes (superiores e 

subordinados) está mais sincero, sem interferências da hierarquia na maneira que 

expresso a minha afetividade. 

 

 

 

 

 

 

Comentários dos participantes: 

 

- Pertenço à uma cooperativa; a hierarquia é algo que não existe aqui.  Mas uma 

grande conquista que atribuo à Biodanza é que resolvi questões com antigos colegas 

que me angustiavam muito.  Dissolvi mágoas e me coloquei para eles com muito 

afeto e sinceridade; 

- Estou me sentido mais natural diante das pessoas, mesmo que sejam superiores ou 

inferiores na hierarquia; 

- Em relação ao diretor, sinto que não houve uma evolução na melhoria que eu 

desejava e desejo; 

- A hierarquia ainda é um grande problema para mim.  Não costumo lidar com 

afetividade na relação com superiores hierárquicos.  Em geral, busco 

distanciamento. 
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2.2.3 – Percebo e compreendo o outro de maneira mais empática. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários dos participantes: 

 

- Compreender o outro é difícil porque não se sabe o que se passa dentro da cabeça 

dos outros.  Mas tenho me esforçado para isso; 

- Antes a compreensão não era sincera; 

- Mesmo quando o outro se apresenta de forma hostil! 

- Percebo o outro de maneira mais empática.  Compreender já é outra história.  Ainda 

tenho dificuldade de compreender, de aceitar o outro como ele é. 
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2.3 – Quanto à satisfação e realização profissional 

 

2.3.1 – Sinto-me mais fortalecido quanto a minha auto-estima, sabendo reconhecer 

melhor minhas qualidades e limitações. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários dos participantes: 

- Tenho muita dificuldade ainda de reconhecer minhas qualidades e de saber quais 

são exatamente as minhas limitações; 

- Estou desenvolvendo minha auto-estima bem lentamente; 

- Aos trancos e barrancos a minha auto-estima está sendo reconstruída.  Sei que um 

dia realizarei este objetivo. 
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2.3.2 – Consigo definir melhor minhas metas e caminhar na direção de suas realizações. 

 

 

 

 

 

 

Comentários dos participantes: 

 

- Tenho dado passos bastante firmes neste sentido; 

- Não concordo, porque este comportamento é um comportamento de quem está 

100% bem e eu não me considero 100% bem; 

- Estou sem metas, perdida no trabalho quanto à novas realizações.  O trabalho na 

Biodanza objetiva o equilíbrio para estabelecer novos objetivos; 

- A cada dia vou me sentindo mais no caminho das minhas realizações e sei que a 

Biodanza vai melhorar isso a cada dia; 

- Ainda tenho muitas dificuldades para sintetizar e definir objetivos e metas; 

- Estou tentando definir novas metas e buscando me distanciar das antigas.  Quanto à 

caminhada em direção à realização das metas, ainda está no princípio.  É mais um 

“engatinho” do que uma caminhada propriamente dita. 
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2.3.3 – A vivência em Biodanza influenciou positivamente meu crescimento 

profissional. 

 

 

 

 

 Comentários dos participantes: 

 

- Não houve crescimento profissional, por isso essa pergunta é muito difícil para 

mim.  Houve sim, um redirecionamento profissional, que não se concretizou ainda.  

Estou em busca...; 

- A Biodanza me influenciou profundamente na minha ‘metamorfose diária”.  É 

impressionante o quanto estou mais integrada e centrada, mais segura e feliz! 

- Acho que o aspecto no qual a Biodanza mais me influenciou foi quanto à 

afetividade.  Tenho tido mais prazer em gostar das pessoas; 

- O meu maior benefício tirado da Biodanza é que me sinto mais energizado com os 

exercícios, mesmo nos dias em que estou muito cansado em função do trabalho e de 

viagens constantes de negócios; 

- Tenho muito que aprender e melhorar e sei que a Biodanza é que vai ajudar nesta 

minha caminhada que ainda está a engatinhar e que, com certeza, continuarei; 

- Muito mais que o crescimento profissional, a Biodanza me leva a encarar os 

relacionamentos interpessoais mais abertamente, o que transfiro também para os 

relacionamentos profissionais; 

- O trabalho da Biodanza foi procurado diante da necessidade de encontrar o 

equilíbrio emocional razoável a fim de criar novos objetivos pessoais e 

profissionais, pois aos 36 anos, no ápice da carreira, o vazio é grande e a 

insatisfação proporcional.  O trabalho está iniciando mas já está dando frutos quanto 

à conscientização; 
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- A Biodanza resgatou o meu jeito natural de ser e, desta forma, posso me expressar 

livremente em todos os aspectos de minha vida.  Isso me trouxe paz, harmonia e 

vontade de continuar a fazer Biodanza para continuar “desaprendendo” o aprendido; 

- Influenciou positivamente a minha vida e, como conseqüência, a minha vida 

profissional; 

- Não tenho conhecimento de nenhum trabalho de Biodanza em Empresa, mas estou 

convencida de que os resultados seriam bastante benéficos não só para as pessoas, 

como para a Organização como um todo! 

 

 

III – CONCLUSÃO DA PESQUISA 

 

Foi uma grande satisfação para mim poder comprovar a minha tese sobre o grande 

efeito positivo que a Biodanza produz sobre a vida profissional das pessoas, 

principalmente quanto aos 3 aspectos pesquisados – comunicação e expressão – 

relacionamento – satisfação e realização profissional , pois a maioria das respostas – 

quase 82% - encontra-se do nível 4 ao nível 6 de concordância com as afirmativas 

propostas. 

Ao analisá-las por grupos, conforme mencionado no início, pode-se perceber que o 

tempo de prática da Biodanza influencia no grau de concordância com as afirmativas.  

Verificando-se cada aspecto em separado, conclui-se o seguinte: 

Quanto à comunicação e expressão, 70% das respostas até o nível 3 (ou seja, de 

discordância com a afirmativa), vieram dos participantes com até 2 anos de 

Biodanza.  Também a maioria dos comentários feitos vieram dessa população, o que 

confirma que este tópico está em amadurecimento com a prática da Biodanza. 

Não foi verificado diferença significativa entre os participantes de grupo regular e 

aqueles que fazem a Escola de Formação. 

Também quanto ao aspecto de relacionamento, pode-se verificar que quase 71% das 

respostas até o nível 3 vieram dessa população.  Ao se analisar os comentários, pode-

se concluir que a hierarquia ainda é um fator de dificuldade, bem como o 

relacionamento com pessoas mais íntimas.  Parece ser um aspecto que vai se 

dissolvendo com a prática da Biodanza.  

Quanto aos outros dois grupos, participantes de grupo regular e da Escola de Formação, 

também aqui não houve diferença quanto as respostas. 

E no aspecto de satisfação e realização profissional, 88% das respostas até o nível 3 

vieram dos participantes com até 2 anos de Biodanza!  É um dado bastante 

significativo, uma vez que, na tabulação da população geral, 81% das respostas 

concentram-se no nível 4 ao 6 de concordância.  Isso nos prova que o tempo da prática 

da Biodanza é fundamental para a influência neste aspecto.  

Quase a maioria dos que fazem a Formação em Biodanza (83%) respondeu esse tópico 

entre os níveis 4 e 6, o que pode indicar que o fato de estarem aprofundando a prática da 

Biodanza acelera o amadurecimento quanto à busca da satisfação e realização 

profissional. 

 

 

 



 49 

VII – CONCLUSÃO 

 
O aqui chamado “ambiente empresarial” ainda está engatinhando na utilização de 

práticas alternativas para a melhoria da utilização de todo o potencial disponível e 

conseqüente aumento de produtividade, perpetuação da Empresa e realização pessoal e 

profissional de seus integrantes.   

O legado “ Newtoniano”, que focaliza o mundo de forma materialista, enfatizando 

coisas e não relações, ainda cega a visão empresarial. As práticas desenvolvidas visando 

o aumento da motivação e da produtividade são mecanicistas, funcionando sob uma 

crença de causa – efeito.  Premia-se o comportamento desejado da mesma forma que se 

faz os condicionamentos e adestramentos animais. 

Já a física quântica vê um mundo onde a relação é o determinante daquilo que é 

observado. Olhando-se desta forma, vê-se a Organização de maneira sistêmica, como 

um organismo vivo, sofrendo interferências de todas as suas partes e nelas interferindo.  

A mudança de um paradigma mecanicista para este outro que é biológico requer uma 

mudança drástica, a começar pelas pessoas.  

Por tudo o que já foi falado a respeito das necessidades das Organizações hoje e 

também pela necessidade que as pessoas têm de serem inteiras, produtivas e realizadas 

em seus trabalhos, pode-se concluir que a chave do sucesso é a volta ao simples, ao 

natural, ao biológico. 

Deve-se provocar um resgate da manifestação genuína do potencial genético e da 

liberação dos canais de expressão desse potencial, visando o desenvolver do ser humano 

pleno. 

O princípio neguentrópico de amor e iluminação, já mencionado nos fundamentos 

teóricos da Biodanza, fala de uma evolução natural do ser humano, onde a via de acesso 

é o amor. 

Por isso, acredito e afirmo que a Biodanza possui este grande poder deflagrador! 

Através dela, as pessoas e as Organizações poderão abrir seus caminhos à evolução 

natural e colher os frutos da plenitude. 

Parafraseando Margareth Wheatley , autora do livro Liderança e a Nova Ciência;: 

“Estamos voltando a ter como foco os nossos profundos anseios de comunidade, de 

significado, de dignidade e de amor em nossa vida organizacional.  Estamos começando 

a considerar as fortes emoções que são parte da condição humana, em vez de nos 

segmentarmos ...”  

O projeto de realizar a Biodanza nas Organizações está apenas começando!  A primeira 

tentativa que fiz de manter um grupo regular não foi adiante, porém não por razões da 

pouca eficácia da Biodanza. Hoje, com mais dados comprobatórios nas mãos, cada vez 

tenho mais certeza de seu poder!   

A semente foi lançada e num terreno fértil.  Fértil não apenas pela carência que se tem 

de outro tipo de ação tão potente quanto a da Biodanza, mas também por estarem as 

Empresas nesta encruzilhada: sair da visão e atuação mecanicista para uma atuação 

mais biológica!  Só assim poderão sobreviver. 

Daqui para a frente pretendo continuar a trabalhar no sentido de mostrar estes 

benefícios às Organizações com as quais tenho mantido contato e, desta forma, poder 

auxiliá-las a desabrocharem.  Tenho como foco do meu trabalho, com muito orgulho, o 

desenvolvimento de pessoas, porém, como facilitadora de Biodanza, não tenho dúvidas 

de que estarei contribuindo com o meu propósito de vida de forma muito mais intensa e 

profunda, provocando mudanças positivas e irreversíveis!  
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IX -  ANEXOS 
 

1. Carta de Apresentação aos alunos pesquisados. 

 

2. Questionário da Pesquisa de Campo. 

 

 


