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Minha Gratidão 

A todos aqueles que sabem mais e têm a coragem de compartilhar seus ensinamentos com 
naturalidade, sapiência, doação e envolvimento. Meus espelhos, meu Outro em Vocês. Aos 
mestres Rolando Toro Araneda, Dr. Willis McGregor, José Arguelles; Silvia Eick e Sônia Claudete 
da Silva, mulheres que me iniciaram e me guardaram na Biodanza SRT; aos que me deram a 
oportunidade de chegar até aqui, exatamente como sou hoje. 

Minha profunda gratidão ao Ser Divino que habita o meu Ser, que perseverou e colabora para 
esta titulação no momento presente. 

Honro, Abençôo, Aceito e Amo o feminino que me acompanha, Mahayana  e Aline  e os seres da 
mais alta envergadura que elas me aproximam, Eduardo e Kim  e ao Masculino saudável, meu 
Pai Alcides que me deu estrutura e abriu os portais do conhecimento da arte e da vida. 

Introdução 

Esta titulação é construída na pesquisa em laboratório pessoal, com base nos ensinamentos, 
muitos de boca a ouvido. Procuro ser fiel ao que em mim ficou construído e, com a minha 
singularidade contribuir, para o despertar do novo humano (Humu Futurus*). Todas as palavras 
aqui escritas, já foram ditas, mas a maneira de sintetizá-las é a partir do meu Ser Biográfico da 
minha pessoal experiência, minha ontogênese. E nesta caminhada, a Metodologia Biodanza SRT 
foi utilizada como forma de atuar no mundo. E, agora, desejo que ela seja parte de minha Ação 
em Gaya. 

Proponho-me a trazer para a construção da monografia o conhecimento adquirido através do uso 
do Sincronário da Paz, da Educação Biocêntrica, do Sistema Rolando Toro de Biodanza SRT e o 
Método McGregor, assimilado na Universidade de Estudos Avançados (UEA). 

O que aqui replico, explicita com meu viver diário. O Agora e Aqui de todas as horas. Na aplicação 
da metodologia desenvolvida por sábios pesquisadores não só em sala de aula, mas em grupos 
formados, grupos momentâneos, grupos regulares, empresas, eventos, rituais, etc. E sim, 
sempre, a vivência intensa e emocionada na ação de fazer o que tem que ser feito todos os dias 
- nas relações simples e complexas - envolvendo o que foi aprendido.  

 O uso do Sincronário como estrutura para o desenvolvimento da aula, dá-me largueza e 
segurança para atingir o objetivo sugerido. Permite o início da aula no propósito e encerramento 
com a transcendência. A simplicidade de sua estrutura em forma espiral possibilita a expansão 
na próxima vivência. Representamos por essa estrutura os treze tons que compõem os Kins 
Galácticos. 

Desenvolvendo o tema necessário para vivência da Biodanza, usamos a Educação Biocêntrica 
como quebra gelo, atividade introdutória, na linguagem que aproxima, integra, valoriza e 
reverencia os saberes de cada um e de cada uma. Tenha a idade que tenha, escolaridade ou 
condição física adquirida. Biodanza* é para todos, todas e todos, é inclusiva e plural.  

 

 

 



Existencial e Natural 

 

O legado de Rolando Toro Araneda. Nascido na cidade de Concepción, no Sul do Chile que  
identificou símbolos, músicas, sutras e movimentos  em benefício da humanidade despertando 
corações para uma ação amorosa, no viver biográfico singular de cada ser. (Humu Sapien 
Futurus*), Ser desperto que usa os saberes, para despertar seus Dons e desenvolver seus 
talentos [Ontogênese] 

Construindo dia a dia, no olhar e enxergar, no ouvir e escutar, no sentir cheirar e vibrar, uma 
jornada de viver intensa, emocionada, harmônica, em sintonia com tudo que tem vida. Abriu o 
portal do contato, da carícia da escuta amorosa, da alta frequência de um grupo, da entrega e o 
movimento revelando a beleza da nossa existência. 

Com sua metodologia Construída na vivência, Rolando Toro nos possibilita a compreensão do 
movimento na ação do coração. Fortalecendo vínculos, reconhecendo olhares, valorizando as 
diferenças, compartilhando saberes desenvolvendo empatia e reconhecendo-se através do outro, 
a oportunidade de em grupo, conectar-se com a origem que acontece no indefinido kosmo, na 
entrega, na fala emocionada, na melodia e ritmo muito bem elaborada. 

Minha formação acadêmica em Propaganda e Publicidade me possibilitou a descoberta da 
fotografia, da antropologia e leituras/observações de gestos e maneiras. Esses conhecimentos  
favoreceram meu trabalho na área do Turismo, primeiro como Diretora de Marketing do Grupo 
Gravatal de Hotéis- SC BR, mais tarde na Gestão Pública do Município de Gravatal, no Governo 
do Estado de Santa Catarina, e na Região turística Encantos do Sul. Ao longo do anos, dediquei-
me a projetos mais humanitários em Grupos de Jovens Agricultores, Clubes de Mães, Projetos 
Sociais, principalmente na área do Turismo Rural, do Agro Turismo e de eventos voltados para o 
desenvolvimento humano onde me foi possível a aplicação da metodologia da Biodanza e da 
Educação Biocêntrica. 

 

 

Presença que concede presença  Rolando Toro 



                            A Sincronia da Biodanza na Singularidade do Movimento 

"O movimento do ser humano pode voltar-se para a diferenciação ou para a integração. 
A qualidade expressiva desses movimentos é diferente, 
eles são “coloridos” emocionalmente de maneira distinta. 

“Cada ser em movimento é diferente, mas reflete em si o todo.” 
Sanclair Lemos. 

 

Relacionar o Sincronário das 13 luas, a Biodanza, e os aprendizados da Universidade de estudos 
avançados, faz parte do meu desejo pessoal, de poder acrescentar a minha singularidade nas aulas 
que vou construir.  

Sincronia  

Estado ou condição de dois ou mais fenômenos ou fatos que ocorrem simultaneamente, relacionados 
entre si ou não, a sincronia não é um acaso é a possibilidade de reconhecer a oportunidade da vivência 
E os grupos de Biodanza proporcionam sincronias incríveis, os exercícios, a música, a consigna, 
colaboram para os encontros, e quando relembrados, tem-se a certeza que só poderiam ter acontecido 
com aquela pessoa, naquele lugar, com aquela música e naquela vivência tudo sincrônico, e acontece 
como deveria acontecer.  

Arthur Koestler, parafraseando Jung, define "sincronicidade" como o encontro aparentemente acidental 
de duas correntes causais não relacionadas no evento coincidente que parece altamente improvável 
e altamente significativo". As pessoas que vêm você, são exatamente as pessoas que você precisa 
em seu comprometimento. Portas se abrem, um sentido de fluxo se desenvolve e você descobre que 
está agindo num campo coerente de pessoas que talvez não estejam nem mesmo conscientes umas 
das outras. Você não está mais agindo sozinho e sim, na ordem generativa que se desdobra. Essa é 
a unidade indivisível da ordem implícita a partir da qual brotam eventos aparentemente distintos. Nesse 
ponto, sua vida se torna uma série de milagres previsíveis. (pg 219 JAWOSKI) 

A sincronia acontece a todo momento e reconhecê-la, no grupo, na pessoa que está ao seu lado 
compartilhando um exercício de Biodanza, a experiência em si, fazem-me acreditar que o sistema  
Biodanza criado por Rolando Toro  é a oportunidade de despertar para sincronia da vida, e ser grato, 
grata a cada momento, a cada encontro, a cada nova possibilidade. 

 Todo inusual criativo e inesperado parece guiar-se por sincronicidade como fenômeno casual, talvez 
este seja a origem da diversidade. 

 

 

 

 

 



Singularidade  

Faça um mundo onde sua poesia seja poetizada por você; um mundo que o faça parecer uma pepita, 
onde o ouro do seu saber será experienciado no cadinho, cuja caloria trará o verdadeiro Valo. 
(método Mak'Gregor) 

Singularidade de cada um é a beleza do ser humano, expressa na sua diferença, na sua postura, no 
seu tom de voz, no seu comportamento, no seu movimento, na sua inteireza, no que é único e 
intransferível, a singularidade do Rolando Toro, nos presenteou como sistema Biodanza, onde cada 
facilitador, com seus  estudos, sua pesquisa, sua unicidade, pode levar o grupo que também é único 
singular a experimentar vivências que promove qualidade de vida humana, relações saudável, íntegras 
valorizando as diferenças, reconhecendo o grupo como continente, onde a minha vivência faz parte da 
vivência do outro.  

 Acaso Genético: cada pessoa nasce com determinadas características que se manifestam ao longo 
da sua vida segundo as possibilidades de expressão (eco-fatores) que a pessoa recebe. Este imenso 
Universo de probabilidades se manifesta através dos cinco grandes canais de expressão genética que 
a Biodanza oferece: A vontade de viver, alegria (Vitalidade), o prazer corporal e o gozo (Sexualidade,) 
a curiosidade pelo novo e raro (Criatividade), a comunicação afetiva (Afetividade), a harmonia com  o 
meio circundante (Transcendência). Estes canais têm a origem em nosso potencial genético nato. 

Com os estímulos oferecidos pela Biodanza, nosso potencial tem a possibilidade de expressar-se e 
ampliar nossa capacidade de ser no mundo, com singularidade e, ao mesmo tempo com total conexão 
com o meio. Algo misterioso, profundo, único, que se pode dizer que é um "grande presente" nosso 
"Dom", e que vem a ser aquilo que é peculiar, espontâneo, próprio de cada um. Sócrates a denominou 
"Daimon": a parte incorruptível do homem, o ser o verdadeiro, homem interno. São aquelas qualidades 
que não necessitam ser desenvolvidas porque são próprias, e por isso, parte da identidade individual. 

 Este Dom que Cada um recebe ao nascer como fruto do "Azar Genético" é a qualidade que pessoa 
tem para oferecer ao mundo. (EICK, 2018 pg.41) 

Na minha percepção essa singularidade do facilitador pode conduzir o grupo com sua magia pessoal, 
sua sabedoria, seu profissionalismo a estados plenos de vivência, entrega e profundo conhecimento 
de si mesmo, fortalecendo vínculos. Em minha experiência pessoal, na minha primeira aula de 
Biodanza, a Didata Silvia Eick , despertou em mim o desejo de  querer mais, de viver novamente toda 
aquela emoção, aprofundar essa experiência e assim buscar a formação em Biodanza, Pois fiquei 
encantada com o que vivi, fascinada pelos movimentos daquela mulher, do seu conhecimento e a 
certeza de que aquilo mudaria a minha forma de atuar no mundo. 

 

 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO BIOCÊNTRICA: 

Na sua contribuição Feliciano Fores, nos presenteia com o mapa das teorias relativas a explicação do 
fenômeno Vida (imagem abaixo): nele do lado esquerdo, encontram-se os conhecimentos relativos a 
caracterização do fenômeno Vida, enquanto que do direito estão os conhecimentos que deram suporte 
aos primeiros.  

 

                                                                                                        (FLORES 2018, pg 97)  

 

                                  Reflexiva, Dialógica, Vivencial 

                                                  Bases epistemológicas  

 

Paulo Freire: Dialógica, educação libertadora, troca amorosa o reconhecimento do outro.  

Edgar Morin:  Pensamento complexo.  

Rolando Toro: Vivencial, tudo tem que dar um sentido à vida  

Segundo Rolando Toro educação é permitir o desenvolvimento pleno de um ser humano, sobretudo a 
capacidade para poder ser feliz, de se vincular, o educador deve ensinar a ser feliz a viver, valorizando 
a relação humana, o crescimento da percepção, ser a natureza, melhorar a relação com as artes, 
despertar a curiosidade científica, os valores essenciais. A vida como centro em todas as suas 
manifestações. (entrevista) 

A construção dos sentidos, a apreensão do que estou aprendendo e aplicar o que aprendeu. Unir o 
conhecimento da Biodanza e da Educação Biocêntrica, na construção das aulas facilitam os vínculos, 
a produção de conteúdo e a assertividade para atingir o objetivo do próprio grupo. O uso de imagens 



aprendidas com Ruth Cavalcante e Ana Baiana, são de suma importância, dão-me oportunidade de 
rapidamente conseguir a interação do grupo a expressão de emoções, verdades, clareza e facilidade 
para criar laços. Aplico a metodologia sempre e os resultados são satisfatórios e eficientes. Tenho 
sempre comigo o meu material de imagens, que podem ser trabalhados com adultos, crianças, 
empresas, grupos regulares, jovens e grupos que podem estar pela primeira vez tendo contato com a 
Biodanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Método Mak'Gregor 

É revisionista, e como tal, uma de suas propostas é rever o passado no presente, fazendo uma 
projeção para o futuro, segurando o que serve e afastando tudo que for obsoleto. É uma limpeza no 
velho paradigma para aplicação de novas premissas, a semelhança da limpeza na tábula rasa, para 
assimilar o novo programa e despertar os sensores, os sentidos: o paladar, o olfato, a audição, o tato, 
a visão, usar o encéfalo para construção da vivência. 

Os cinco sensores, se bem desenvolvidos, tornam-se fenômenos que geram importantes 
acontecimentos no viver humano. A visão torna-se clarividência, a audição clariaudiência, o tato tati- 
ciência, o paladar palatociência e o olfato torna-se olfatociência 

Na aplicação do método Mak'Gregor, tem-se a consciência na sua proposta como a beleza da 
liberdade de poder construir um mundo autodidaticamente livre dos seios das imposições do prato feito 
do tem que. Só depende de você para brilhar no horizonte do Saber.  

Segundo o método a Constituição do organismo humano não é somente de um corpo vivo, mas de 
uma substância em constante movi-mento contida em todos os elementos da biosfera de que é 
composto também o orbe; o organismo humano tem sua origem no MOBI - Modelo Organizador 
Biológico e a humanidade possui vínculo com a Gaya que fornece o cerne químico. De acordo com as 
convenções, a anatomia humana é composta por cabeça, tronco e membros. Uma divisão diferenciada 
daquela, formada por cabeça ou máquina /sira e a extensão dos membros matéria/ corpo é o que se 
propõe nos estudos avançados da Universidade Cybernetyca. É na cabeça que estão os componentes 
da máquina, emissora e receptora de vibrações frequenciais. Nela está o comando do corpo/matéria 
que, como um todo deve ser protegido, cuidado e alimentado, pois possui energia, que é o seu 
combustível. Diz-se que a sua composição é de energia porque este corpo é feito de lux, isto é, de luz 
e se condensou e gerou energia, a qual por sua vez congelou e gerou matéria. A substância da matéria 
é movimento constante; a lux procede da ilosfera*  

Hoje ainda se busca a mutação através da eugenia, da mudança do estado de consciência individual. 

"No método Mak’Gregor a vida é movimento, portanto, vida ficaria atrelada a esta coisa que anima a 
existência, a este inexplicável mecanismo que confere movimento as existências." 

E ao longo da minha caminhada na busca e na pesquisa , ouvindo escutando um Mestre vivo Gurudjy, 
eu tenho a liberdade de trazer  os conhecimentos assimilados através da Mensagem, para essa 
proposta de uma titulação com base na integração dessa Tríade; Rolando Toro com a Biodanza, José 
Arguelles com a tradução do sincronário das 13 luas e o Método Mak'Gregor trazido pelo  amado Dr. 
Will'S Mak'Gregor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOS DE ALGUMAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O USO DA METODOLOGIA 

 

   

  Trabalho com APAE de Gravatal, 2000                 Cerimônia de Abertura - Caminhada da Paz       
                                                                                                                2009 
 

   

Educação biocêntrica com Ruth Cavalcanti, 2017         Grupo de Clube de Mães de Gravatal 

    
                   Grupo regular                                        Formação em Educação Biocêntrica  

                           Gravatal, 2017                                                           2012/2013 
 



   

Apresentando a Biodanza à equipe de Saúde,         Extensão 4 Elementos com Silvia Eick, 
               Santa Rosa de Lima, 2017                                        São Martinho, 2017 
 
 

     

        Neo Xamanismo Florianópolis, 1996                       Movimento Mundial de Paz, 2007 
 

 

Uma das minhas maiores Dança Lançar as Cinzas Minha Mãe ao Mar, 2017 



 

Roteiro das Águas , trabalho com crianças de Escolas Municipais e Estaduais de Gravatal 
2002/2018 

 

 

                                              Ensinamentos aprendidos 
 

Amado Gurudjy - a androginia do Eu inteiro. 

Rolando Toro - notícias de mim a partir de você 

José Arquelles - eu sou o outro você 

O aqui e agora é o único lugar seguro  

 

 

" E aqueles que vêm a este orbe para revolucionar, para forçar as mudanças por 
outras formas, trazer também consigo um propósito; há de fazer algo de magnífica 
estirpe Univérsica!" 

 

 

 

 



                          O Sincronário da Paz e OS TREZE TONS   

 

O sincronário das 13 Luas é baseado no ciclo lunar harmônico de 28 dias é uma ferramenta evolutiva 
para ajudar a humanidade no ato nunca antes realizado de unificar se em um tema central para seu 
bem-estar: o tempo a convergência harmônica da humanidade sobre este tema combinado com a 
ordem perfeição e simplicidade. 

O uso desta ferramenta como proposta para o planejamento das aulas de biodanza e construção da 
monografia, uma vivência, uma maratona, workshop, eventos, rituais são a pedagogia aplicada usando 
o pensamento de forma espiralada, toroidal. 

Sempre aproveitando a frequência do dia que a aula vai acontecer, fazendo a relação do calendário 
gregoriano com o sincronário da Paz. Trabalhando a possibilidade da frequência natural que facilita o 
aproveitamento da aula, a vivência e a sincronia do movimento, reconhecendo a singularidade do 
grupo. 

Cada Tom ou símbolo numérico tem uma qualidade única que define uma onda Encantada do tempo 
(unidade de tempo ou ciclo de 13 Kins) 

Na frequência 13:20 o Tempo é Arte, na frequência 13:20 o cultivo espiritual é objetivo número um, a 
sincronicidade é a norma, tudo está em perfeita ordem, tudo está sempre no momento certo, tudo é 
sempre novo, cada dia é um desdobramento cósmico. 

"Você não está separado de mim, apesar de poder pensar que está. A sua mente e a minha, a mente 
da Terra, uma só mente. Essa mente é chamada de Noosfera*- envolta como um manto invisível ao 
redor de todo o meu corpo, ela penetra cada ser vivo, dotando cada um com um raio do espectro da 
consciência viva que se distribui desde o centro da galáxia até nosso Sol, a mim e a todos vocês que 
habitam minha superfície. Para aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, e coração para 
saber desde dentro, o tempo chegou para ouvir meu Manifesto para a Noosfera. Ouça e recite comigo: 
Eu sou um com a Terra. A Terra e eu somos uma mente."  

                                                                    José Arguelles/ Valum Votan Manifesto para Noosfera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Os 13 Tons Galácticos na montagem e aplicação de uma Aula  

 

Contribuindo para a estruturação da aula, que será desenvolvida a partir de um tema segundo o grupo, 
tendo início no propósito como roda verbal, roda de sentimentos roda afetiva exercício UM e 12 
exercícios, com música terminando com a Roda Final, Roda de despedida o exercício de número 13. 
Utilizando a metodologia da Biodanza SRT para despertar o melhor de cada participante, com leveza, 
vitalidade, afetividade e presença. 

Os exercícios são propostos seguindo a curva fisiológica da Biodanza, com variações segundo os 
grupos que serão trabalhados, também respeitando a progressividade. 

As referências de exercício como exemplo no texto abaixo, seguem a metodologia do sistema Rolando 
Toro de Biodanza fazendo uso do CIMEB (Centro de investigação de Música e Exercícios de 
Biodanza), como orientação primeira. e com toda a pluralidade que o sistema e a pedagogia Biodanza 
a oferece. Os Exercícios são só um exemplo, também as citações, para que haja um entendimento na 
construção da classe, usando os 13 tons como referência para os treze exercícios propostos na 
vivência. E o uso das consigna* com base nos conhecimentos adquiridos através dos ensinamentos 
do Dr Wills Mak'Gregor, anotações pessoais desde as primeiras maratonas, de Biodanza, os cadernos 
de Educação Biocêntrica, educação em Valores Humanos e toda a pesquisa que cada aula requer, 
para que palavras geradoras, auxiliem os participantes a entrar em vivência.  

A consigna é a indicação para ação. Tem por objetivo motivar o movimento e a vivência. É palavra que 
inicia, funda, ressuscita-nos. E, aliada a música e ao movimento, e leva o poder de transmutação. 
Renascemos (SANTOS 2015 p.45) 

A frequência do mês lunar, a energia do dia Kin, que compõe uma onda Encantada ciclo de 13 dias, 
também são utilizadas como referência energética para a construção da aula.  

 

1-Tom do Propósito - com propósito de atrair e iniciar a execução da aula para alcançar a meta 
estabelecida, abre o caminho para que as forças naturais, vibração de unidade e atração.  aqui vai o 
tema,  sempre uso  um  título para dar sentido a sessão de Biodanza SRT, cria-se o conceito da aula, 
a magia de onde vamos dançar com o grupo, busco a consigna, o tema que pode ser construído com 
quem se vai trabalhar, seja grupo, empresa, instituições e comunidades. 

 A Roda de expressão Verbal; abre a oportunidade de se colocar, a proposta do não verbal, do uso do 
encéfalo como todo, da presença, da escuta amorosa, a oportunidade para reconhecer o grupo, de 
fazer os acordos. Aqui se dá a oportunidade de uma mudança de planos, uma outra música, outras 
consignas.  como facilitadora posso ter noção se vou atingir o propósito da vivência, ser receptivos a 
todas as pessoas e coisas para alimentar e dar poder a cada ser, que vai trazer notícias de mim. 

Na Roda verbal temos o "termômetro" do grupo, com olhar, atento às diferenças de fala, de gestos, de 
tempo ... E fazemos o convite para o desenvolvimento da aula.  

  

2 -Tom do Desafio: Desafio é algo que fortalece e expande o potencial e a espiritualidade, não é um 
problema, é preciso crescer para vencer os obstáculos, é um dom do Universo para estabilizar o 
verdadeiro propósito e fortalecer as partes profundas de si mesmo, devemos agradecer a visão e a 
consciência que a polaridade nos traz.  

 O desafio é fazer dançar, a roda inicial, música certa para aquele grupo,  dar as mãos, o equilíbrio do 
grupo, o respirar juntos, o momento em que pela primeira vez coloco o meu movimento como 



expressão da minha mente, a memória das rodas. Círculo da ancestralidade, da Ciranda, memória  de 
criança, igualdade que a roda  permite, pois todos somos iguais num círculo  

Eu facilitadora, consigo com minha singularidade, motivar uma roda vibrante, conectada respeitosa, 
repleta de possibilidades. A coesão do grupo, observar cada qual, para no Passo seguinte, ser 
inclusiva, amorosa e colaborar para a jornada destes seres. 

É na primeira roda onde podemos perceber o movimento do grupo, de como vou regular cada exercício 
para que todos os participantes tenham oportunidade de expressar a sua dança. 

Exercício; Roda de iniciação, Roda De Boas-vindas, esta roda tem a característica de ser uma 
cerimônia no sentido clássico de começar algo importante representa a unidade da comunidade 
humana (CIMEB 2012) 

 3- Tom Elétrico 

Ativa e identifica o serviço, cumprir a meta.  vibração do ritmo.  é a expressão da nossa gratidão por 
viver e aprender neste planeta.  Despertar a energia criativa em nós e ter consciência de quando está 
servindo à luz e ao coração único. Perfeito para o caminhar, como ser pleno consciente do movimento 
com pés no chão coluna ereta antena que conecta com o universo indefinido, como hoje atuo no 
mundo. o eu fortalecido movimento primordial, amar ser, ser grato, inteiro, para servir da melhor forma. 

O Caminhar Fisiológico, sinérgico é um exercício primordial, para que possamos observar e oferecer 
ao aluno a oportunidade de conhecer a sua capacidade de movimentar-se na vida. 

O caminhar é a expressão Mais Evidente e Clara da atitude de um ser humano frente à Vida. Na dança, 
o nosso objetivo é reabilitar o caminhar do ser integrado caminhando, com entusiasmo e sensibilidade 
a caminho da plenitude o objetivo é aumentar a integração motora acentuando. (Cimeb 2012)  

 

4- Tom Auto- Existente:  

Define a forma da atuação, define as medidas, decide. A forma ideal surge quando entregamos nosso 
propósito e desejo ao plano maior.  usar o poder da consigna na definição para ver, compreender e 
relacionar-se com a vida mais autenticamente. Aqui estou ativando a aula, o convite para que se 
escolher alguém o caminhar em pares, o meu movimento com o movimento do outro, criando uma 
forma de expressão, possibilitando a confiança através da receptividade. Exercícios; Jogos Lúdicos: 
Coordenação Rítmica em pares, caminhar alegre em pares, dança de adaptação … Situações lúdicas 
são muito favoráveis para a integração das pessoas num grupo. Por causa da sua leveza, seu convite 
a buscar a espontaneidade, liberam o movimento e o relacionamento. As pessoas reencontram o 
prazer infantil de desfrutar, de experimentar de descobrir sem se preocupar com sua performance.  

Adentrando na parte mais Adrenérgica da aula. 

 5- Tom harmônico: 

Potencializa a radiação comanda e lidera.  reúne recursos, trilha, ordena sem impor.  Irradia a partir do 
centro, expandindo a própria essência, a energia que pode ser percebida de longe. Uso vivências que 
ativam o centro, o valor pessoal, para que o ser tenha conhecimento que seu movimento cria efeito de 
onda, causando impacto em todos que tiverem contato, o eu que vai influenciar o mundo. Jogos 
Lúdicos, brincadeiras, jogos de vitalidade e liberação do movimento… 

Exercícios euforizantes, que desenvolvem laços no ambiente lúdico, pouco comprometido, mas que 
leva a troca, ao contato e ao sincronismo dos movimentos e ritmos. pouco comprometido. Essa 
situação também é muito propícia para superar inibições e timidez em tomar a iniciativa (rápidas 
mudanças por exemplo) CIMEB 2012 



neste momento o ápice adrenérgico  

6- Tom Rítmico: 

Organiza igualdade, equilibra modera as dificuldades, administra os desafios. É preciso compromisso 
e consciência para criar igualdade, equilíbrio, auto regulação. Aqui a proposta de começar a 
tranquilizar, adequar o corpo para poder entregar se, relaxar. Neste momento no planejamento prepare 
se o campo com exercícios ponte que farão a ligação progressiva do desacelerar do movimento  

Sequência de fluidez, segmentares… 

Um dos efeitos importantes dos exercícios de fluidez é a desaceleração e harmonização orgânica. As 
danças de fluidez visam estimular a vivência de integração com o universo. Por esta razão considero 
a fluidez o caminho real para alcançar o estado de êxtase. É a capacidade de permitir um fluxo contínuo 
de energia. A fluidez é uma categoria de movimento oposta da rigidez (CIMEB-2012) 

7-Tom Ressonante: 

Canaliza. Alinhar-se com as vibrações desejadas. Entrar em harmonia com o Eu superior, estar no 
presente em contato com a pineal, alinhando a coluna.  A proposta é pôr os pés no chão, sintonizar-
se com o Supremo.  

Nesta consigna, convido para adentrar na sua essência, sensibilizar, reduzir o movimento, sintonizar-
se com o propósito estabelecido. Exercícios de Eutonias, movimentos de segmentares, respiração 
dançante, deslocamento com fluidez, sensibilização de mãos: mergulhar no movimento emocionado 

Os exercícios de eutonia São destinados a equalizar o tônus muscular, para que nível de tensão e 
relaxamento entre os participantes possa se igualar. É a superação progressiva da tendência em 
estabelecer relações interpessoais de dominação- submissão. Recuperar a capacidade de estabelecer 
relações interpessoais com base na reciprocidade, sem que exista a figura do dominador e do 
dominante. (CIMEB 2012) 

8- Tom Galáctico:  

Harmoniza a integridade, trazendo o conhecimento de si mesmo, consenso de reverência por toda a 
vida.  Fazer o melhor e aceitar as suas imperfeições humanas.  O fortalecimento do ser que retorna a 
comunidade com aceitação. Aqui o grupo é coeso, fortalecido na integridade e singularidade de cada 
um.  

Exercícios regressivos usando a sequência da curva fisiológica da Biodanza: algumas posições 
geratrizes, que levem a regressão o contato consigo mesmo, fascínio de ser divino a experiência de 
estar consigo pleno de forma plena. Contato e carícia, exercícios de afetividade indiferenciada o 
objetivo é a sensibilização, estimular a capacidade de dar e receber. 

 

9- Tom Solar:   

Harmoniza intenção, traz para ação, a intenção é o combustível que motiva e cria todas as 
manifestações. ser consciente manifestador. Ser claro a respeito de onde vem e para onde vai e agir 
para chegar lá, com as intenções como guia.  

 Na entrega no mais internalizado da aula, para cada um reconhecer seu papel e se fortaleça para 
chegar lá. Na parte mais regressiva da curva regressão. Contato Indiferenciado, Roda de embalos, 
Ninho, acalentar o outro: A intenção aqui é que o indivíduo abandone a sua singularidade e delegue a 
sua identidade ao grupo, para converter-se em uma unidade com ele a identidade de cada um 
desaparece em favor da identidade do todo. (CIMEB 2012)  

10- Tom Planetário: 



Aperfeiçoa a manifestação, enfrenta os caminhos e vende os obstáculos, ser um manifestador 
consciente para acessar a liberdade e o poder para expressar suas capacidades plena.  manifestar o 
que nos purifica, o que alimenta nossa alma e nos dá uma sensação de sucesso, satisfação e Auto 
amor. A oportunidade de abrir-se para o universo, voltar para família cósmica, aplica-se exercícios que 
permitam a expressão plena no grupo, retomamos o ritmo. Ativação Progressiva: Exercícios ponte, o 
ajudar a levantar-se, as danças em pares, um passo do indiferenciado para a comunidade humana, 
roda de olhares … Depois da dissolução no indiferenciado e na regressão. a possibilidade de voltar a 
percepção dos limites de identidade claros, enquanto se mantém o benefício da regressão. Promover 
a expansão de consciência que permitiu a fusão grupal. (CIMEB 2012) 

11-Tom Espectral: 

Dissolve ocasiona a liberação do serviço, da ação.  liberte-se de todas as fronteiras, crenças estruturas 
e limitações.  Liberdade do movimento como proposta de trazer energia em todas as áreas de sua vida 
que precisam ser preenchidas com Liberdade, renunciar a qualquer coisa que o impeça de fazer sua 
luz brilhar.  trazer alegria para este momento; Exercícios que podem ser usados Dança em pares, 
Encontros, Sincronização rítmica progressiva, Animação em Pares... O aspecto mais importante do 
encontro é, sem dúvida a vivência de receber e ser recebido, a qual implica um aumento quantitativo 
e qualitativo de energia afetiva de cada um, Estes exercícios induzem a passagem de um possível 
estado de solidão para o estado de comunhão efetiva. (CIMEB 2012) 

12 - Tom Cristal: 

Dedica a cooperação da forma, sintetiza, universaliza. evoluir para ação Futura.  a cooperação emerge 
quando você expande o coração está disposto a criar o resultado maior que beneficia a todos. neste 
momento estamos no final da aula,  proponho que o grupo  seja aberto a novas experiências,  ouvir 
cada um e cada uma, na singularidade e, tenho a certeza de pertencer a um grupo afetivo e evolutivo; 
Encontros diversos, rodas de ativação… Chegando ao final da sessão objetivando manter a coesão 
do grupo, deve ser propor uma ativação progressiva, a intenção da ativação deve levar em conta a 
fisiologia e a experiência das pessoas, a fim de ser tão progressiva quanto possível e para que não 
haja nenhuma ruptura na vivência.  

13 - Tom Cósmico: 

Perdura a existência, transcende, presença.  estabelece um novo ciclo. Presença é o fio que conecta 
tudo na vida.  a presença da vida é o que todos Compartilhamos, a força vital que une todas as coisas, 
a presença do espírito do amor, do eu cósmico. 

Aqui a proposta da roda final, roda de celebração que é a continuidade para podermos estar novamente 
juntos, levar consigo os momentos vividos, sair fortalecido, mais consciente, mais amoroso, 
revitalizado, o rito final do Aqui começou e Aqui terminou, as infinitas possibilidades é o que levamos. 

Dessa maneira, o uso dos 13 tons do sincronário, auxilia-me na construção de qualquer sessão de 
Biodanza. Usando os exercícios conforme a progressividade do grupo numa construção poética 
espiralada com o propósito. Claro, que pode ser adaptado a qualquer grupo. 

Usar o sistema natural como a possibilidade de criar, empatia e grupos saudáveis e regulares que 
buscam através do movimento, uma nova inspiração para viver o cotidiano planetário. 

Na perspectiva de ser uma divulgadora da Biodanza, de "cantar" a Biodanza aos quatro cantos, desde 
o lugar onde vivo, ou onde sou convidada, fazer uso do despertar dos meus saberes, e da valorização 
do Sistema Rolando Toro Biodanza!  

 

 

 



Atividades realizadas com a Metodologia Biodanza e Formação pessoal continuada 

          
                 
                         Marta Régis Fogaça RG 7282150, 06/05/1964 Curitiba -PR -Brasil 
       

● Neo Xamanismo com Rolando Toro Araneda, Florianópolis -SC BR 10/03/1996 
participação como aluna 

● Multiplicadora da Ação Mulher Cidadã no Projeto Meu Lugar PNUD ano 2006 
● Formação em Biodanza Escola Gravatal-SC BR 2004/2007 Diretora Silvia Eick 
● Apresentação de trabalho realizado com comunidade de Afro descendentes juntamente 

com a Facilitadora Sonia Claudete no II Encontro de Ação Social e Biodanza Porto 
Alegre RS 

● Afro Brasil Caeté, Educação Afetiva facilitando um Grupo, atividade realizada com 
crianças, adolescentes e adultos 2007 

● CEDEJOR Oficina de Biodanza com Jovens Agricultores Lauro Müller -SC BR 2007 
● Vivência de Integração I Seminário Juvenil Desenvolvimento Territorial, jovens de SC, 

PR,RS 15/10/2007 
● Acampamento da Juventude, Atitude Faça Sua Parte Rio Fortuna-SC BR 15/02/08 
● Roteiro das águas 2018 
● Dançando a Primavera 08/12/2010 comunidade Afro descendente Caeté Gravatal Sc Br 
● Novo Humano Seminário da Lei do tempo Garopaba SC BR 
● Tributo a José Arguelles Praia do Rosa Garopaba SC BR 2011 
● UNIBAVE Universidade Barriga Verde Orleans-SC BR 14/06/2011 centro de 

convivência, projeto com jovens universitários 
● Reconexão Novo Humano Encantada Garopaba- SC BR 2011 
● Dançando Humano Social 28/04/2012 
● Afetividade e Alegria Portal de Avalon Garopaba SC BR 17/05/2012 
● Vivência Dançando a Paz Praça Direitos Humanos Termas do Gravatal-SC BR 

25/07/2012 
● Celebrando o Super Humano Encantada Garopaba-SC BR 11/11/2012 
● XIV Caminhada da Paz de Gravatal a Urubici, atividades de Biodanza em momentos de 

confraternização SC-BR 16/17/18/12 
● Novembro 2012 CEDEJOR Rio Fortuna-SC BR Acampamento da Juventude Rural, 

facilitando a Harmonização mística do evento 
● Trabalho na Secretaria de Assistência Social de Gravatal-SC BR, Biodanza com grupos 

de Mães de 18 comunidades (450 mulheres entre 15 e 80 anos) fortalecendo auto 
estima, vínculos e qualidade de vida 2013 

● Participação no Congresso Mundial de Biodanza Búzios- RJ BR 16/08/2013 
● Biodanza e Educação Biocêntrica como pedagogia para Multiplicadores do Turismo 

Sustentável e Infância SC  
● Vivência Biodanza Turismo Sustentável e Infância Criciúma-SC BR 09/10/2013 
● Semana do Funcionário Público,Secretaria de Turismo Esporte e Cultura do Estado, 

Servidor Servindo-se de Afetividade Florianópolis -SC BR 08/11/13 
● Caminhada da Paz coordenação e facilitação vivência de biodanza 14,15,16,17/11/2013 

de Gravatal a Urubici-SC BR 
● Festival Mundial de Paz Parque do Ibirapuera -São Paulo- BR- Vivência na Aldeia da 

Paz- Música Universal, Saber Escutar 



● A Kura do Feminino 2014-São Paulo BR Clube Sírio Libanês, Mulheres maiores de 60 
anos 

● Projeto Fazendo Renda, Ministério do Trabalho e Secretaria de Estado de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação de SC com os Municípios de Gravatal, Braço de Norte, 
Grão-Pará, Tubarão-SC BR 2014/2015 colocar link 

● Encerramento das atividades do ano da Secretaria de Assistência Social e Habitação, 
Mulheres Gravatalenses em Vivência, Gravatal -SC BR 18/11/15 

● CEDEJOR Acampamento da Juventude Jovens rurais de SC, PR, RS Identidade Brasil, 
Balneário Rincão- SC BR 20016 

● Trabalho de Inclusão Digital no Projeto Acolhida na Colônia onde a metodologia 
Biodanza SRT e Educação Biocêntrica foram aplicadas nas reuniões de Avaliação e 
troca de informações SRL-SC BR 2016 

● Participação Maratona Criatividade com Alexandre Toro Criciúma - SC 24/25/26/03/2017 
● 8 Seminário Estadual de Agroecologia SRL-SC BR 27/10/2017 oficina de Bioconstrução 

e Biodanza em parceria com Fabricio Lorenzetti 
● Co facilitação em grupo regular didata Constantino Rodrigues de Freitas Termas do 

Gravatal-SC BR 2016,2017 
● Extensão em Biodanza Identidade e os 4 Elementos 40 horas 04/02/2017 São Martinho -

SC BR Silvia Eick 
● Mulher em Movimento vivência em parceria com a Facilitadora Sonia Claudete da Silva 

Ecopark Termas Gravatal SC-BR 18/02/2017 
● Longevidade Ação e Movimento, parceria com facilitadora Sonia Claudete da Silva, hotel 

Termas do Lago Gravatal SC-BR 16/06/2017 
● Dançando a Cultura e a Paz, Dia Municipal da Cultura e da Paz Gravatal SC-BR 

25/07/2017 
● Participou Maratona Felicidade Suely Carvalho Termas do Gravatal SC-BR 11/07/2017

  
● Atividade final de ano, de Biodanza com extensionistas da EPAGRI Tubarão -SC BR 

14/11/2017 
● Construindo Relações Afetivas atividade com funcionários da Secretaria de Saúde de 

SRL SC-BR 11/2017 
● Facilitação compartilhada Maratona de encerramento dos grupos regulares de Gravatal, 

Tubarão, Florianópolis, Balneário Camboriú SC -BR 16/17/12/2017 

 
 
As atividades acima, foram realizadas com grupos já constituídos, estão relacionadas diretamente 
com meu viver biográfico, meu voluntarismo, e meu trabalho. O material foi resgatado de agendas 
pessoais e cadernos que escrevo desde criança. Muito está registrado em fotos e online. 
 
 
Marta Régis: 55 48 999865130: Whattsapp       martagal08@yahoo.com.br         @Martaregisfogaça 
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