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Resumo 

 
 
ITURRIET, Alice Braz. Corpo autopoiético: uma pesquisa em Biodanza no espaço 
escolar. 2018. 129f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Dança). 
Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, 2018. 
 
 
Este estudo desdobra-se de um processo de (auto) reconhecimento do lugar de fala 
enquanto (futura) arte/educadora, trazendo em si a busca de aproximações entre a 
Biodanza e a Dança enquanto arte/educação no espaço escolar. Para isso, tenciona 
compreender os modos de interação das práticas de Biodanza realizadas com público 
infantil em uma escola da rede pública da cidade de Pelotas/RS. Com abordagem 
qualitativa, parte da pesquisa bibliográfica como meio para se situar e contextualizar 
a Biodanza e as Dança(s) na escola. Concomitantemente, empreende pesquisa em 
campo de caráter etnográfico, tendo a observação-participante como principal técnica 
de coleta de dados; auxiliada por entrevistas semi-abertas, registros feitos no diário 
de processo, entre outros procedimentos. Esse período de mergulho na práxis da 
Biodanza aconteceu de julho a dezembro de 2017 e se desenrolou junto a uma turma 
de quinto ano, abarcando a faixa etária de 9 a 12 anos. Nesse âmbito, a Facilitadora, 
em suas propostas, transfigurou-se em espelho das minhas. Partindo das relações 
estabelecidas e dos aspectos levantados no decorrer da pesquisa teórica/vivencial, 
sob a perspectiva arte/educadora, destaco, como possível convergência das 
abordagens, o processo de sensibilização do olhar enquanto percepção (de si) no 
mundo. 
 
 
Palavras-chave: Biodanza; escola; dança/educação; sensibilização; 
artista/educador(a).  



 
 

 

Abstract 
 
 
ITURRIET, Alice Braz. Autopoietic body: a research in Biodanza in the school 
space. 2018. 129f. Undergraduate thesis (Degree in Dance). Center of Arts, Federal 
University of Pelotas, 2018. 
 
This study unfolds from a process of (self) recognition of the place of speech as (future) 
art / educator, bringing in itself the search for approaches between Biodanza and 
Dance as an art / education in the school space. To this end, it intends to understand 
the interaction modes of Biodanza practices carried out with children in a public school 
in the city of Pelotas/RS. With a qualitative approach, part of the bibliographical 
research as a means to situate and contextualize the Biodanza and the Dance (s) in 
the school. Concomitantly, it undertakes field research of an ethnographic nature, with 
participant-observation as the main technique of data collection; aided by semi-open 
interviews, records made in the process journal, among other procedures. This period 
of diving in the Biodanza praxis happened from July to December 2017 and took place 
with a fifth grade class, covering the age group of 9 to 12 years. In this context, the 
Facilitator, in her proposals, were transfigured into a mirror of mine. From the 
established relations and aspects raised in the course of theoretical / experiential 
research, from an art / educator perspective, I emphasize, as a possible convergence 
of approaches, the process of sensitizing the gaze as a perception (of oneself) in the 
world. 
 
 
Keywords: Biodanza; school; dance/education; sensitization; artist/educator. 
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1 Roda de intimidade verbal 

  

 

Desde a infância reconhecia na dança a sua virtuose e o bem-estar que ela me 

causava, percebendo-a como uma atividade prazerosa que de algum modo sempre 

envolvia um nível de exposição, no sentido de exibição. Ao ingressar no curso ainda 

chamado de Dança com ênfase em Dança-Teatro comecei a ter contato com outros 

universos e possibilidades, até então um tanto desconhecidos para mim. Nas 

disciplinas comecei a experienciar as técnicas somáticas1, a estudar a Estética e as 

Pedagogias da Dança, sempre perpassadas pelos olhares e palavras sensíveis e 

questionadores dos professores. Assim, paulatinamente fui tendo consciência de que 

o movimento é inerente à vida e está em toda a parte, mesmo que de modos quase 

imperceptíveis: Nesse processo infindável, venho percebendo a mim, ao corpo que 

sou, aos desenhos que os movimentos criam no espaço, as performances 

despropositadas presentes no cotidiano e aos poucos passando a entender de modos 

diferentes a tríade “eu/o outro/o meio”.  

Na graduação me vi a cada dia mais encantada com aqueles tantos modos de 

estar (s)e perceber (n)o mundo; sobressaindo-se aqui a novidade do toque, do contato 

e da relação com (d)o (m)eu corpo, com outro corpo. Ainda assim me sentia 

deslocada, pois não via em mim algo “artístico”, o que se soma ao fato de eu ter uma 

relação contraditória com a exposição – uma espécie de receio e desejo ser vista 

(ALMEIDA, 2014, p.39). Quero dizer, em muitos momentos me vejo com pouquíssima 

presença cênica; um corpo pouco disponível e adaptável, por vezes demasiado 

                                            
1 A Professora Alexandra Dias foi uma das grandes propulsoras no processo de percepção corporal e 
até hoje reverberam auto questionamentos a partir de suas provocações a respeito do que é ser 
professor-artista-pesquisador, e de como eu, Alice, me proponho nessa tríade. Na minha trajetória, ela 
foi responsável por muitas disciplinas teórico-práticas e suas aulas são marcadas pela Educação 
Somática, Dança Contemporânea, etc. 
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autocrítico e preocupado com julgamentos de outrem. Mas mesmo assim, sempre me 

senti extasiada ao conseguir vencer o tremor e o temor, me (ex)pondo por inteira na 

cena ou na situação que fosse.  

Nesse âmbito, os estudos teórico/práticos de Performance, Dança 

contemporânea, Contato-improvisação e técnica de Arthur Lessac foram e são 

influências positivas no meu desabrochar para o estar em cena e me sentir viva na 

vida. Incluso nisso está o encontro com o livro A Dança2 (VIANNA, 2005) e as 

reflexões feitas por parte da professora Giovana Consorte3, com base no estudo de 

Notas sobre a experiência e o saber da experiência (BONDÍA, 2002). A partir do qual, 

ela ressaltou a importância de olharmos com atenção e carinho para nossa trajetória 

no curso, colocando que certamente tínhamos muito o que partilhar com o outro e com 

nossos futuros alunos nas disciplinas de estágio, reafirmando também que aquele era 

um espaço para experiência onde deveríamos permitir-nos expor para os educandos. 

Enfim, diante do modo como ela (se) expunha, consegui vislumbrar-me como uma 

professora capaz de tocar e sensibilizar, aceitando os riscos que a simples tentativa 

de fazê-lo impunha. Naquele momento aceitei a possibilidade do erro.    

Assim, no semestre seguinte, lancei-me, do modo como me reconhecia, nas 

disciplinas de Estágio em Dança I4 e Composição Coreográfica III5. Nesse meio 

tempo, também frequentei um grupo de Biodanza, algo que hoje em dia noto ter 

influenciado contundentemente tudo a que me propus naquele espaço-tempo. Desde 

a relação com os(as) alunos(as) no estágio até a preparação corporal do grupo no 

desenrolar da composição.  

Numa disciplina me via no papel de professora, noutra me via no de 

diretora/coreógrafa e nas instâncias afetivo-pessoais estava rompendo uma relação, 

pois os moldes dela já não me satisfaziam naquele momento. Então, eu me 

experimentava enquanto mulher/mãe/educadora/professora/diretora/coreógrafa que 

começava a pensar sobre as famigeradas relações de poder, notando sua presença 

em tudo e todos. Percebendo que além de poder, todas as relações pareciam também 

envolver níveis de exposição e confiança (sempre).  

                                            
2 Indicação de leitura da Professora Viviane Saballa, ao fim da disciplina História da Dança IV, que 
aborda a história da dança no Brasil. 
3 No decorrer da disciplina Pedagogia da Dança IV: última disciplina pedagógica que antecedia os três 
estágios obrigatórios. 
4 Se desenvolve no âmbito da Educação Infantil/ Anos Iniciais (cursado em 2014/01). 
5 O acadêmico deve trabalhar com grupo de mínimo 3 pessoas, no papel de diretor/coreógrafo. 



16 
 

Perpassando, ou talvez no cerne de tudo isso, estava a Biodanza6. Mas nossa 

relação não havia começado naquele semestre, ela iniciou ainda na infância quando 

meu padrinho levou minha prima e eu a uma aula aberta. Desse momento tenho 

pouquíssimas lembranças; apenas a recordação de um espaço amplo, uma roda com 

muitas pessoas e da música “Aquele abraço” (do músico Gilberto Gil), trecho que 

indicava a deixa para que todos se abraçassem.  

Na época o dindo7 fazia formação em Biodanza e de lá pra cá, numa e noutra 

prosa, entre um e outro café, escutei-o falando de ideias, que traziam outras ideias e 

mais outras tantas ideias; essas, inúmeras vezes se relacionando com algo de algum 

ponto da Biodanza, sobre o Rolando Toro8, do trabalho de algum amigo(a) 

facilitador(a), com as teorias de Fritjof Capra9 ou alguma outra de cunho cósmico.  

Nesse meio tempo, minha mãe também participou de vivências e nos últimos 

quatro anos aproximei-me mais dessa prática, participando de oficinas pontuais com 

os facilitadores Virgínia Amaral e Agostinho Dalla Vecchia – ambas as atividades 

integrando as programações dos eventos Páscoa Criativa (2013) e Almaval (2015), 

respectivamente. Após essa nova primeira vez, já em idade adulta, senti uma certa 

frustração; eu havia criado uma expectativa enorme, esperando que fosse algo 

completamente diferente de tudo que eu já havia experimentado em dança. Na 

segunda oficina, suspendi expectativas procurando me entregar ao que pudesse vir e 

dessa vez foi diferente, pois já havia passado por um grupo regular. Isto é, o fato de 

já ter integrado um grupo fez com que eu entendesse que uma oficina pode 

proporcionar uma vaga ideia do que é a Biodanza, mas não consegue alcançar a 

dimensão de um trabalho contínuo; assim como acontece em outros âmbitos da 

Dança. 

Como apontado acima, em 2014 participei de um grupo regular, com o qual 

passei por vivências mais profundas, de caráter processual. Ele era facilitado pela 

Celeste Mahfuz, sendo composto por público misto. E apesar de ter permanecido nele 

por cerca de três meses sem a assiduidade ideal que esse tipo de trabalho pede10, 

                                            
6 A Biodanza é um sistema vivencial de desenvolvimento humano, que tem sua grafia registrada e 
patenteada em espanhol; a qual é adotada internacionalmente, consonante à vontade do seu criador. 
Então embora haja a tradução em português, utilizo a grafia original ao longo desse trabalho (salvo em 
citações diretas); 
7 Modo informal e regional de se referir a padrinho. 
8 Criador da Biodanza. 
9 Autor do livro Teias da Vida, ao qual meu padrinho se referenciava com uma certa frequência. 
10 Os horários colidiam com a composição coreográfica de uma colega, na qual eu era bailarina.  
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pude experienciar modos de estar que hoje atribuo como desdobramentos das 

vivências, em especial no tocante a percepção das várias possibilidades das relações 

humanas – começando pelo relacionar-se consigo próprio, por mais redundante que 

isto possa parecer. 

Após dois anos de afastamento, em julho de 2017 passei a integrar o grupo 

regular da Facilitadora que contribuiu com essa pesquisa. Além disso, em virtude 

deste estudo, tornei-me sua monitora, passando a acompanhar o trabalho de 

Biodanza que ela desenvolveu com as crianças de uma turma do 5º ano do Instituto 

Estadual de Educação Assis Brasil; o que oportunizou aproximação com um outro 

modo de fazer dança no espaço escolar. Contribuindo, portanto, para minha 

(des)construção enquanto arte/educadora. 

 



 
 

2 Integração 

 

 

Todo esse percurso recém citado só se evidenciou nesse momento de final do 

curso quando, na ânsia de encontrar um problema de pesquisa que, além de 

expressar algo sobre minha trajetória, fosse viável nas minhas possibilidades 

cotidianas. Comecei a acessar registros e memórias acerca das minhas experiências, 

percepções enquanto aluna e tendências metodológicas enquanto “PIBIDiana”11, 

proponente nos estágios, no Programa Mais Educação, no Projeto Caminhos da 

Dança na Rua, bem como, diretora/coreógrafa na Composição Coreográfica III. A 

partir desse automapeamento, fui percebendo inclinações, modos de abordagem e 

interesses comuns em momentos diferentes. Junta-se a isso, um reencontro não 

casual com o livro A educação integrada à vida – Analética e Visão Biocêntrica: 

distinções e convergências (2002).  

Embora não tenha se destacado no meu mapa, a Biodanza estava lá 

perpassando ações que considerei importantes. Então, após não conseguir progredir 

com a problemática outrora escolhida para o projeto e diante da indecisão da escolha 

de uma nova, peguei o livro citado com o intuito único de folhear e talvez encontrar 

nele a pista que me faltava; uma atitude desesperada e com chances de resultados 

profícuos pouco prováveis, admito. Mas ao ler trechos dispersos do livro comecei 

realmente a me perguntar sobre o lugar da Biodanza no meio acadêmico da Dança. 

Movida pela curiosidade, abri o Google Acadêmico12 e busquei pelos termos 

“dança + biodanza + escola”, primeiramente sem fazer registros, pois queria ver o que 

                                            
11 Expressão utilizada para se referir aos bolsistas do PIBID/CAPES. 
12 Google Acadêmico é um sistema do Google que oferece ferramentas específicas para que 
pesquisadores busquem e encontrem literatura acadêmica (artigos científicos, dissertações ou teses 
de mestrado ou doutorado, livros, resumos, bibliotecas de pré-publicações e material produzido por 
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encontrava – a partir dessa breve exploração escolhi o tema e resolvi fazer 

brainstorming13. Após, deixando seguir o processo de acesso à memória, evocando 

algo como um procedimento cartográfico inicial, busquei os pontos de presença da 

Biodanza na minha vida14. 

Em suma, os descaminhos para chegar à atual problemática foram muitos, pois 

foi uma pesquisa guiada-pela-prática15. Cheguei a ela na busca de maior refinamento 

e nitidez de outra. Frente ao interesse de pesquisar interfaces da Biodanza enquanto 

área de conhecimento da dança, fui incentivada pelo meu orientador a me aproximar 

do objeto de pesquisa. Para tanto, procurei um grupo regular; escolhendo-o por ele 

ocorrer nas dependências do I.E.E. Assis Brasil, na esperança de lá encontrar 

pessoas da área educacional. Após contato via rede social, no qual apontei meu 

interesse em estudar assuntos relativos à Biodanza no TCC, a Facilitadora16 convidou-

me a participar de um encontro, no qual falou sobre o trabalho que desenvolvia com 

as crianças da referida escola. 

Quanto ao estado da arte, busquei materiais que situassem a Biodanza no 

campo de conhecimento acadêmico da Dança, fazendo uma busca inicial com os 

termos “dança + biodanza + escola”, e, posteriormente, acrescentei outras palavras-

chave que também se adequavam ao recorte. Ao fim, com algumas variações de 

combinações, os termos utilizados foram: Dança; Biodanza; Escola; Arte; Terapia, 

Dançaterapia; Pelotas. Destes, alguns se sobressaíram por tratarem de trabalhos 

sobre educação biocêntrica, biodanza ou variações com caráter biocêntrico17, em 

escolas e ONGs. Destes, alguns passaram a incorporar o referencial teórico, enquanto 

outros colaboraram para entender esta pesquisa em relação às já realizadas. 

                                            
organizações profissionais e acadêmicas). Fonte: <https://canaltech.com.br/mercado/o-que-e-e-como-
usar-o-google-academico/>. 
13 A tradução seria algo como “tempestade de ideias” e consiste em jogar no papel tudo o que vier a 
mente, referente ao tema de pesquisa. 
14 Os quais estão explícitos no capítulo 1, intitulado Roda de intimidade verbal. 
15 Pensada por Brad Haseman (2006) a partir da Teoria dos atos de J.L. Austin, na qual o(a) 
pesquisador(a) relaciona-se de um modo diferente com o “problema”, tendendo a mergulhar na prática 
para ver o que dela emerge; sendo a prática algo essencial, uma pré-condição para o desenvolvimento 
da pesquisa. 
16 Como também abordo adiante, o(a) facilitador(a) é uma pessoa com formação específica que 
coordenar o grupo. Segundo a autora Simone Noronha, quem facilita “Ocupa o lugar de dirigente e 
condutor do grupo, no entanto não detém o lugar do saber. Ele é um dos integrantes do grupo e também 
busca seu desenvolvimento e integração. Participa das vivências, propiciando ao grupo um clima de 
confiança e respeito pelas individualidades” (NORONHA, s/d, p.3). 
17 Experiências pedagógicas pautadas no Princípio Biocêntrico. Para saber mais sobre esse princípio, 
que é uma das bases da Biodanza, acesse a dissertação Princípio Biocêntrico: a contribuição do 
pensamento de Rolando Toro para o campo da educação (GUEDES, 2012), disponível em: 
http://tede.biblioteca.ufpb.br/bitstream/tede/4703/1/Arquivototal.pdf.  
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Não foram encontradas pesquisas específicas sobre Biodanza no espaço 

escolar na cidade de Pelotas e no âmbito brasileiro é possível encontrar pesquisas 

sobre Educação Biocêntrica apontando a Biodanza como método vivencial para seu 

desenvolvimento, ainda que em sua maioria tratam-se de pesquisas bibliográficas. De 

mais a mais, penso que essa pesquisa pode ser considerada semelhante à realizada 

pela autora Fernanda Pinto (2014)18. Não se tratando, porém, de uma replicação, pois 

ainda que a autora a declare enquanto etnográfica, entre outros aspectos, ela 

diferencia-se por ser construída sob a perspectiva de uma formanda no Sistema 

Rolando Toro de Biodanza que se propõe a estudar a própria prática.   

Além disso, se mostrou incomum a possibilidade de uma pessoa externa a 

esfera de formação da Biodanza realizar uma pesquisa envolvendo a observação-

participante em um grupo. No estado da arte encontrei somente uma tese de 

doutorado em psicologia social, com investigação fenomenológica, abordando a 

questão da experiência do corpo na Biodanza; a qual integra as referências deste 

trabalho. 

Destarte, considero que o problema apresentado a seguir justifica-se num 

campo de interesses que pode ir além do pessoal, pois parece estar também no 

conjunto dos trabalhos de assuntos que não estão excessivamente abordados no 

campo acadêmico da Dança. Assim o tema Biodanza na escola orienta-se pela 

questão Como a Biodanza é desenvolvida com o público infantil no I. E. E. Assis 

Brasil?, buscando compreender os modos de interação das práticas de Biodanza 

realizadas nesse contexto.  

A partir desse objetivo geral complementaridades emergem de modo a guiar o 

percurso metodológico, com os objetivos específicos de: introduzir o(a) leitor(a) ao 

contexto da Biodanza; verificar as características específicas desta prática em contato 

com o público infantil da escola; investigar a relação da Biodanza com o contexto da 

escola; conhecer o processo de desenvolvimento das práticas e a percepção dos 

sujeitos envolvidos; perceber em que medida podem se relacionar a prática estudada 

e a triangulação proposta para a Dança, enquanto arte/educação, na escola. 

                                            
18 Embora essa pesquisa tenha sido desenvolvida em Lisboa (Portugal) utilizo-a como referência por 
ser uma das poucas a trazer a pesquisa em campo no espaço escolar, com público de faixa etária 
semelhante. Todavia não traço comparações entre a presente pesquisa e a desenvolvida pela autora 
Fernanda Pinto (2014), pois compreendo que os contextos brasileiro e europeu não se equiparam para 
tal. 
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A nomenclatura dos títulos da presente monografia representam os momentos 

relativos a um encontro de Biodanza – considerando que sua metodologia tem curvas 

de desenvolvimento. Ou seja a depender do nível de integração do grupo, das linhas 

de vivências pretendidas, entre outros fatores, a estrutura da sessão/aula se modifica. 

Deste modo, as nomenclaturas designadas paras os capítulos são inspiradas em uma 

possibilidade de ordenação dos momentos de um encontro. Como segue: 

 

 

Figura 1: Visualização da estrutura - 10/03/2018.  
Acervo pessoal da autora. 

 

 

Assim ela está organizada na seguinte maneira: No capítulo um, Roda de 

intimidade verbal, apresento minha trajetória e aproximação com o tema. No capítulo 

dois, Integração está a introdução do tema, do problema e dos objetivos da pesquisa. 

Na sequência, o capítulo três, intitulado Ativação: Referenciais Teóricos-

Metodológicos de uma movimentação, se divide nos subtítulos Biodanza: 

Contextualização, {|[Bio(Danças na escola)] U |Dança somática|}: à procura do “U” e 

Mo(vi)mentos em pesquisa: Acolhida metodológica – sendo os dois primeiros, eixos 

teóricos advindos da temática e o último tratando da organização e abordagens 

metodológicas do estudo. Em seguida, no capítulo quatro, Regressão: 

DesEnvolvimento…, a experiência toma (o) corpo em forma de texto. Por fim, o quinto 

e último capítulo, intitulado Autopoiese reticente: Considerações de um(a) soma traz 

aquilo que transbordou nesse percurso, sendo seguido pelos itens Apêndices e 

Anexos.  

 



 
 

3 Ativação: referenciais teórico-metodológicos de uma movimentação 

 

 

Que os limites em que esbarramos durante um 
espetáculo ou uma pesquisa não se tornem nunca 
impedimentos à criação e às incansáveis buscas pelas 
realizações de desejos humanos, mas que instiguem 
cada vez mais a necessidade humana de criar e 
desejar além do possível, do real, do viável...  

(Débora Barreto) 
 

 

De modo a situar a pesquisa, com vistas a tecer um diálogo, faz-se necessário 

discorrer, ainda que introdutoriamente, sobre as contextualizações e as conceituações 

envoltas nos dois eixos que emergem do tema proposto: Biodanza e (Bio)Danças na 

escola. 

Num primeiro momento são abordados aspectos que visam apresentar ao leitor 

o universo da Biodanza: o que é, quem criou, como se estrutura, qual a proposta, etc. 

Ao passo que no segundo, a ideia de Dança(s) na escola é apresentada, bem como 

alguns pressupostos da Biodanza nesse ambiente. 

 

 

3.1 Biodanza: Contextualização 

 

 

A Biodanza possui como elemento básico a relação música-movimento-

vivência, e é definida por seu criador como “[...] um sistema de integração humana, 

de renovação orgânica, de reeducação afetiva e de reaprendizagem das funções 

originais da vida” (apud REIS, p. 5, 2012). Tendo a dança como meio de 

desenvolvimento interpessoal, sua atividade acontece sempre em grupo (REIS, 2012): 
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O grupo é coordenado por um facilitador, uma pessoa que realizou um curso 
de formação de professor de Biodança, com duração média de três anos, o 
qual foi planejado por Rolando Toro e é oferecido por diversas Escolas de 
Biodança hoje existentes no mundo. O facilitador é quem propõe as vivências 
ao grupo, exercícios elaborados por Toro que utilizam o movimento como 
uma forma de expressão e relação humana para a promoção da saúde, da 
consciência ética e da alegria de viver (REIS, p.5, 2012). 
 
 

A palavra Biodanza, segundo seu idealizador, é o prefixo grego bio (vida) + a 

palavra de origem francesa danza (movimento integrado, pleno de sentido), formando 

a metáfora Biodanza, dança da vida (TORO in GÓIS, 1991, grifo meu). 

Tida como uma poética do encontro humano (TORO in GÓIS, 1991), foi criada 

pelo chileno Rolando Mario Toro Arañeda (1924 – 2010), que após lecionar 13 anos 

no ensino básico iniciou formação universitária em psicologia. Depois de formado, 

Em 1965, Rolando Toro iniciou seus primeiros trabalhos de dança com 
pacientes psiquiátricos, no Hospital Psiquiátrico de Santiago do Chile. [...] O 
objetivo desse trabalho era a verificação de diversas técnicas de 
desenvolvimento que pudessem servir à humanização da Medicina. Assim, 
foram utilizadas várias abordagens em psicoterapia, tais como a centrada na 
pessoa, o Psicodrama, a Arteterapia (Pintura e Teatro), etc. (GÓIS, 1991, p. 
5). 
 
 

Em seguida, tornou-se docente na Cátedra de Psicologia da Arte e Expressão, 

no Instituto de Estética da Pontifícia Universidade Católica do Chile e também no 

Centro de Antropologia Médica, da Escola de Medicina da Universidade do Chile – 

nesse período, entre 1968 e 1973, que a Biodanza teve suas primeiras experiências 

(REIS, 2012). 

Inicialmente chamada de Psicodanza, nasceu como forma de disciplina no 

departamento de Estética em 1970. Seis anos depois, indo progressivamente de uma 

visão antropocêntrica para uma visão biocêntrica (GÓIS, 1991), teve sua 

denominação substituída por Biodanza; inspirado no conceito de “dançar a vida” do 

filósofo Roger Garaudy, Toro passou a entender que o termo Psicodança 

[...] apresentava o grave defeito de comportar uma cisão. O prefixo “psico”, 
de fato, deriva do grego psyché, que significa “alma”; logo Psicodança seria 
“dança da alma”. O termo continha implicitamente a cisão platônica entre 
corpo e alma. Era preciso reestabelecer o conceito original de dança em sua 
mais ampla acepção: como movimento de vida, que não poderia, porém, ser 
associada ao balé clássico ou outra forma de dança estruturada, como 
também não poderia ser associada a uma forma particular de psicoterapia. 
(TORO, 2002, p. 37). 
 
 

Toro (2002) foi alguém que viveu no período da Segunda Guerra Mundial, 

assim pressupõe que o leitor possa vir a questionar de que modo alguém pode 
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colocar-se a dançar em um mundo que tem presentes tanta fome, genocídio, 

violências e sentimentos de abandono. Mas afirma que 

A base conceitual da Biodança provém de uma profunda 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 (TORO in GÓIS, 1991, p. 26)19 
 
 

Em sua obra deixa explícito o descontentamento com os grandes atentados 

contra a vida ocorridos no século XX e pontua acreditar que a mudança de cada um 

pode mudar o mundo. Assim, Toro (in GÓIS, 1991) entende que a Biodanza é uma 

transgressão aos valores da cultura contemporânea, à alienação, à sociedade de 

consumo e às ideologias totalitárias, destinando-se “[...] a ativar a potencialidade 

afetiva que nos conecta a nós mesmos, ao semelhante e ao universo” (TORO, 2002, 

p. 14). Ou seja, 

O método da Biodança consiste basicamente na indução de vivências 
integradoras, através da realização de exercícios estruturados para o 
desenvolvimento humano, nos quais a dança tem como função primordial a 
conexão com a vida (REIS, 2012, p. 11). 
 
 

Nesse sentido, compreende a dança como “um modo de ser-no-mundo que 

representa uma via privilegiada de acesso à nossa identidade original” (TORO apud 

REIS, 2012, p. 9), reiterando que a dança é sempre dança cósmica – seja ela artística, 

religiosa, terapêutica, popular – pois 

Todas as dimensões da dança despertam no ser humano a ressonância com 
a vida. As danças são os pensamentos do universo incorporados à existência 
humana [...] Quando o dançarino põe em ação seus movimentos, ajustando 
as necessidades expressivas, estéticas ou de representação, está assumindo 
o comando de uma série de funções vinculadas à identidade (TORO, 2002, 
p. 28 -29). 
 
 

Para a Biodanza é de fundamental importância a expressão e o estímulo 

positivo da identidade, que é trabalhada por meio das vivências e considerada como 

algo fluido e mutável, construída em e na relação com o meio, inerente à relação com 

o outro. 

As vivências constituem a base metodológica da Biodanza (TORO in GÓIS, 

1991), possuindo prioridade absoluta. Ainda que não excluam as funções cognitivas, 

a consciência e o pensamento simbólico (Ibid, p. 5), são concebidas como 

                                            
19 Tradução livre: Traduzido do original: “La base conceptual de Biodanza proviene de una meditación 
sobre la Vida, o tal vez de la desesperación, del deseo de renacer de nuestros gestos despedazados, 
de nuestra vacía y estéril estructura de repreción. Podríamos decirlo con certeza: de nostalgia de amor.” 
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“experiência original de nós mesmos, da nossa identidade, anterior a qualquer relação 

simbólica ou racional” (TORO apud Reis, 2012, p. 11), uma vez que, segundo Toro:  

1) Ela precede a consciência: o sentido da vivência se dá de modo imediato 
ao sujeito, ou pode ser por ele refletido em um segundo momento; 2) é 
espontânea, não está sob o controle da consciência, mas é um ato de 
entrega; 3) é subjetiva, manifestando-se a partir da identidade, portanto, as 
vivências de cada pessoa são únicas; 4) temporalidade, pois a vivência é 
passageira, dando-se no momento presente; 5) qualidade ontológica, ligada 
ao ser e à percepção de estar vivo; 6) dimensão cenestésica20, pois ela é 
acompanhada de sensações que envolvem todo o organismo e com 
frequência origina emoção; 7) sendo um ponto de conjunção da unidade 
psicossomática (TORO apud  REIS, 2012, p.11). 
 
 

As vivências acontecem em cinco linhas (vitalidade, sexualidade, criatividade, 

afetividade e transcendência)21, que partem da capacidade autopoiética22 do ser 

humano, se configurando como eixos para o desenvolvimento dos potenciais 

genéticos – “disposições interiores que orientam as relações que os indivíduos 

estabelecem entre si e com o mundo.” (TORO apud GUEDES, 2012, p. 62). O que 

não significa estarmos diante de um determinismo genético, pois   

[...] com isso a própria prática da Biodança não faria sentido, já que seu 
objetivo é intervir no sentido de facilitar esse processo, reconhecendo as 
linhas de vivência como possibilidades que se atualizam de um modo 
particular na existência de cada um, pois somos “um poema inacabado”. 
(TORO apud REIS, 2012, p. 13). 
 
 

Embora a Biodanza seja entendida por muitos como uma terapia, seu 

idealizador faz distinção entre Biodanza e Psicoterapias em geral, elencando pontos 

que partem dos fundamentos, objetivos, diagnóstico, tratamento e área de aplicação 

de ambas abordagens. Expondo que, enquanto a Psicoterapia possui foco 

essencialmente terapêutico, partindo da enfermidade (e sua evolução clínica) e do 

estudo da personalidade, com estrutura cognitivo-verbal, fazendo uso da interpretação 

e elaboração verbal dos dados, a Biodanza tem um enfoque essencialmente 

pedagógico voltado para o desenvolvimento das potencialidades humanas, 

trabalhando com seus aspectos saudáveis e possuindo estrutura corpo-vivencial, 

além de ser baseada em estudos do homem como unidade biológica e social (TORO 

in GÓIS, 1991, p. 168 – 170). 

                                            
20 “Cenestesia é a consciência (sensopercepção) que temos do próprio corpo, é a representação 
consciente do próprio corpo, de sua posição, de seu movimento, de sua postura em relação ao mundo 
à sua volta e em relação aos suas diversas partes e segmentos.” Fonte: 
http://www.psiqweb.med.br/site/DefaultLimpo.aspx?area=ES/VerDicionario&idZDicionario=171 
21 Sobre as quais falaremos mais adiante. 
22 Capacidade de recriar-se continuamente. 



26 
 

Sobre isso, o autor ainda assenta: 

As terapias cognitivas que trabalham em nível verbal se baseiam no percurso 
que vai dos significados às emoções. A meu ver, a compreensão dos 
significados não modifica as respostas imediatas frente à vida, não podendo 
influir senão no âmbito da decisão. A Biodanza, por isso, baseia-se no sentido 
inverso: aquele que vai das vivências aos significados (TORO, 2002, p. 30). 
 
 

Toro quis dissociar-se da ideia de psicoterapia23, entendendo a Biodanza como 

um sistema educacional, que, assim como a arte, pode ter desdobramentos 

terapêuticos, embora considere não objetivar tal feito. Em outras palavras, a Biodanza 

parece propor-se como uma filosofia de vida, na qual se busca criar um espaço de 

eco-fatores24 favoráveis para que floresça aquilo que há de mais saudável nos 

indivíduos – realizando a reeducação e sensibilização das capacidades afetivas. 

Além disso, dispensa modelos de comportamento e entende que cada pessoa 

apresenta suas próprias respostas ao entrar em contato consigo, com e a partir (d)o  

outro, num processo de integração. Concebendo, assim, o corpo como meio e lugar 

de acontecimentos, experiências, aprendizagens; fenômenos que, segundo seu 

idealizador, extrapolam as meras funções corticais. Assim, 

A relação com nosso corpo é condicionada pelo contato com outro: vivemos 
a nossa corporeidade quando acariciamos e somos acariciados. [...] Mediante 
as vivências de contato afetivo, mobilizamos o continente de nossa 
identidade, o tornamos evanescente e osmótico para que essa couraça se 
transforme progressivamente, tornando-se mais adaptável. A pele, assim, 
não serve só para nos separar e nos proteger, mas também para nos unirmos 
aos outros, para nos fundirmos àqueles que estão em torno de nós (TORO, 
2002, p. 147). 
 
 

3.1.1 Linhas de Vivências 

 

 

A vivência é a base da metodologia da Biodanza e tem sua conceituação 

apoiada no sentido proposto pelo filósofo alemão Wilhelm Dilthey, como sendo “algo 

revelado no complexo psíquico dado na experiência interna de um modo de existir a 

realidade para um indivíduo” (apud TORO, 2002, p. 29). 

                                            
23 Importante pontuar que Toro também faz questão de dissociar a ideia de sistemas psicoterapêuticos 
enquanto arte-terapia, dançaterapia e musicoterapia, alegando que embora seus efeitos sejam 
reconhecidos, seus objetivos se limitam a doenças. 
24 Se refere às oportunidades que um ambiente oferece para que as potencialidades de uma pessoa 
sejam estimuladas (eco-fatores positivos) ou inibidas (eco-fatores negativos). 
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Ao empregar a expressão vivência, Toro redefiniu seu conceito colocando-a 

como uma “[...] experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo no 

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

(TORO, 2002, p. 30). Isto é, ainda que possam reverberar, são experiências 

passageiras, relacionadas diretamente com a ideia de “aqui e agora” e à tomada de 

consciência de si no/com o/ e do mundo; por isso, singulares, irrepetíveis. 

Segundo seu idealizador, as chamadas “linhas de vivências” são as cinco 

modalidades de expressão dos potenciais genéticos, que por sua vez remontam às 

principais aspirações humanas e têm por finalidade revelar/fortalecer a identidade. 

Quer dizer, 

Rolando Toro propôs que qualquer ação ou pretensão humanas se poderá 
encaixar numa destas cinco linhas, que são a base da expressão da 
identidade de cada ser humano. Dado que esta identidade é invisível e está 
em permanente transformação, podemos observá-la através da forma como 
a pessoa se expressa em cada uma das cinco linhas de vivência. Tendo em 
conta a progressão do aluno, a integração das cinco linhas desenvolve-se da 
expressão menos reprimida para a mais reprimida, da adesão mais fácil à 
mais exigente. Em cada linha, existem três níveis distintos de integração. 
Harmonizar, equilibrar, integrar as cinco linhas de vivência significa deflagrar, 
estimular os potenciais genéticos herdados biologicamente, que constituem 
o alicerce da otimização orgânica e da teleonomia25 do ser humano (SARPE, 
2017, p.78, grifo do autor). 
 
 

Como já pontuado, as cinco linhas de vivência são Vitalidade, Sexualidade, 

Criatividade, Afetividade e Transcendência. Na Biodanza, a Vitalidade caracteriza-se 

como a mola que impulsiona para a vida, a motivação para a ação. Está relacionada 

à autorregulação26, à manutenção da homeostase e à potência dos instintos de 

sobrevivência, como suprir a fome, a sede, o cansaço, bem como a reações de 

luta/fuga. Também está ligada às capacidades e aos modos de ser/estar no mundo 

de cada indivíduo, colocando-o como responsável por seus movimentos, suas ações 

e tomadas de decisões. Além disso, 

 O desenvolvimento dessa linha de vivência relaciona-se diretamente com as 
primeiras experiências da criança no que diz respeito à sua expressão 
através das experiências de movimento. O movimento é a expressão básica 
da vida e surge inicialmente em função da necessidade de sobrevivência do 
organismo, brota do instinto de sobrevivência, que leva o organismo a mover-
se no sentido de permanecer vivo. A criança se deixada à vontade em um 
ambiente nutritivo e estimulante, buscará a satisfação e a expressão de si 
mesma através do movimento (LEMOS, 2005, p. 11). 

                                            
25 Finalidade biológica dos seres (SARPE, 2017, p.78). 
26 É o ato de regular a si próprio. Na Biodanza,  significa estarmos ligados a um estado sensível para 
aquilo que nos ocorre, um perceber-nos a cada momento: olhar, sentir, ouvir, encontrar e respeitar 
nosso próprio tempo, nosso biorritmo. Na Biodanza, a autorregulação está especialmente atrelada às 
necessidade fisiológicas. 
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Essa ideia de mover-se em busca de uma satisfação enseja a segunda linha 

de vivência, a Sexualidade, que também pode ser percebida desde tenra idade, 

especialmente nos bebês quando buscam o colo, o seio, o cheiro conhecido, etc.; ao 

seu modo eles querem evitar a dor e o desconforto, querendo sempre aquilo que lhes 

dá prazer. Nessa linha, são trabalhadas as capacidades de sentir desejo pela vida, de 

expressar e usufruir dos prazeres cotidianos, incluindo o sexual, pois ela está ligada 

“a sensibilidade global aos estímulos de prazer e não só ao estímulo genital” (TORO, 

2002, p. 87). Ou seja, 

Reforçar a própria identidade para encontrar o caminho que conduz ao prazer 
faz parte do aprendizado proposto pela Biodanza; aprender a desfrutar de 
todos os grandes e pequenos prazeres da vida é a coisa mais importante. O 
prazer da dança, no sentido que lhe dá a Biodanza, é a primeira abertura. 
Aprender a sentir a música em estado de transe é outra. Tornar-se consciente 
dos prazeres cotidianos é o terceiro caminho. Desenvolver todas as 
possibilidades do erotismo e da carícia é o quarto (TORO, 2002, p. 87-88). 
 
 

A terceira linha, a Criatividade, está ligada ao instinto de exploração, à 

curiosidade e à criação. Se refere também ao modo como se busca aquilo que se 

deseja, pois aqui a ruptura com o convencional é deflagrada a partir da aceitação do 

erro, posto que ser criativo(a)/criador(a)/autor(a) é também ter a coragem de se expor 

e permitir-se experienciar, compreendendo-se como a própria obra (SARPE, 2017), 

num sentido autopoiético. 

Para Toro (2002), criador(a) e criação são indissociáveis. O autor afirma que a 

cisão destes consolida a separação entre o que sentimos e o que fazemos; algo 

considerado por ele como um subterfúgio dos sistemas de alienação como uma 

maneira dissimulada da sociedade reprimir a função natural da criatividade. Assim, a 

proposta da Biodanza é facilitar e permitir a expressão dos impulsos criadores, pois 

Podemos dizer figurativamente que, na linha da Criatividade, surge a vaca 

profana que põe a cabeça fora da manada e procura outro caminho, diferente 

do de todo o mundo. Ela irá encontrar uma outra direção, original, de acordo 

com seu instinto exploratório e a construção do seu próprio caminho no 

labirinto existencial (SARPE, 2017, p. 99). 

 
 

Nesse trajeto de percepção dos possíveis caminhos, das potências e da 

unicidade dos seres, é chegada a linha de vivência da Afetividade, a qual se faz 

presente em todas as aulas de Biodanza, se diferenciando das outras linhas por seu 
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caráter perene e complexo. O trabalho com foco nesta quarta linha implica a 

participação da consciência, da memória e da representação simbólica (TORO, 2002), 

caracterizando-se pela exaltação do ânimo, isto é, “por meio da afetividade nós nos 

identificamos com outras pessoas e somos capazes de compreendê-las, amá-las, 

protegê-las, ou, ainda, ao contrário, de rejeitá-las e agredi-las” (TORO, 2002, p. 89). 

Segundo Toro, a afetividade está relacionada tanto às tendências altruístas, à 

ternura, à capacidade de empatia e identificação com outro, quanto aos impulsos 

gregários e aos ritos socializantes, independente destes se expressarem de modo 

saudável ou patológico; como é o caso das discriminações sociais, raciais, sexuais e 

de gênero, por exemplo. Por isso, nessa linha “a poética do encontro humano inicia-

se com a poética do olhar” (SARPE, 2017, p. 110) e a partir dela espera-se 

[...] reconhecimento do valor intrínseco do outro; capacidade de 
identificação/empatia; capacidade de vínculo; abertura à diversidade; 
capacidade de dar limite a uma agressão externa; feedback; altruísmo; 
reconhecimento do outro como parte de mim mesmo (SARPE, 2017, p. 112). 
 
 

Esse sentimento de conexão com o outro e de pertencimento a uma totalidade, 

assim como a capacidade de experimentar estados de expansão da consciência são 

exemplos dos desdobramentos esperados do trabalho proposto na quinta linha de 

vivência, a Transcendência: 

Na Biodanza, o conceito de transcendência refere-se à superação da força 
do próprio Eu e à possibilidade de ir além da autopercepção, para identificar-
se com a unidade da natureza e a essência da pessoa (TORO, 2002, p. 91). 
 
 

Assim, segundo Sarpe (2017), a ideia é que cada um perceba que não é um 

ser sozinho e isolado do mundo; aqui o indivíduo é mais que somente parte do todo, 

ele é o todo, é a divindade e a vida manifesta e transbordante. Ademais, Rolando Toro 

(2002) parece acreditar que o acesso a experiência de totalidade, quer dizer, o 

sentimento de sentir-se parte de um todo constitui-se como uma esperança para a 

evolução da humanidade. 

Em suma, parafraseando Toro (2002, p. 93), por meio de exercícios específicos 

para cada uma das linhas de vivência, a Biodanza busca estimular e promover o 

desenvolvimento evolutivo, facilitando o contato com a identidade profunda, livre das 

máscaras e dos papéis que a cultura impõe. E todo este processo se desenrola no 

âmbito do grupo, que pode ser visto como um útero de renascimento. Não se tratando, 

pois, de um desenvolvimento solitário, mas sim constantemente por intermédio do 

outro e com o outro. 



30 
 

 

 

3.2 {｜[Bio(Danças na escola)]｜∪｜Dança somática｜}: à procura do “∪”   

 

 

Atualmente a dança está em toda a parte, acontecendo das mais diferentes 

formas, seja nas praças, nas ruas, nos teatros, na televisão, nas redes sociais, seja 

nas escolas. Assim, as próximas linhas pretendem versar sobre a dança no espaço 

escolar, perpassando ideias em torno da “dança criativa”, dança moderna, Biodanza 

e dança somática; com vistas a criar/evidenciar um encadeamento entre elas. Para 

isso, as autoras Marques (2012, 2014), Barreto (2008), Pinto (2014) e Miller (2012) 

são as principais referências nessa conversa que é o desenvolvimento da expressão 

utilizada no título. 

A possibilidade de perceber a presença da dança na escola é inegável, e ao 

lançar um olhar para seu cotidiano e o todo que constitui esse ambiente sob algumas 

perspectivas é possível vislumbrá-la tanto nos intervalos, nas datas comemorativas 

como nos repertórios pessoais dos alunos — inscrita em seus corpos, falas, no modo 

como se movimentam. Porém, não são todos os pares de olhos que a veem, pois sua 

práxis propriamente dita, aquela capaz de sensibilizar o olhar, nem sempre está lá. 

Quando há de fato a Dança no espaço escolar, de um modo mais frequente é 

encontrada sendo desenvolvida como: dança enquanto arte/educação, disciplina 

obrigatória em horário curricular; dança em horário curricular, sem integrar o currículo; 

dança em período extraclasse/turno inverso.    

A dança como disciplina obrigatória da área de conhecimento artística do 

ensino formal tem como uma de suas bases principais a Triangulação texto-contexto-

subtexto, proposta por Isabel Marques a partir da Abordagem Triangular27 inaugurada 

por Ana Mae Barbosa, preconizando a articulação de elementos da linguagem da 

dança, tratando-a como Arte, não só como movimento, terapia ou recurso educacional 

(MARQUES, 2012, p. 31). Isto é, assim como outras disciplinas escolares, durante o 

ano letivo tem o dever de abordar conteúdos basilares específicos da área da Dança; 

tais como: 

[...] aspectos e componentes do aprendizado do movimento (aspectos da 
Coreologia e Educação Somática); áreas de conhecimento que 

                                            
27 Contextualizar - Fazer - Apreciar. 
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contextualizem a dança (História, Estética, Apreciação e Crítica, Sociologia, 
Antropologia, Música, assim como saberes de anatomia, fisiologia e 
cinesiologia) e possibilidades de vivenciar a dança em si (repertórios, 
improvisação e composição coreográfica) (Ibid, p. 34). 
 
 

Sob a perspectiva de Marques (2012), a articulação desses conteúdos somada 

a uma postura de construção dialógica com os educandos, considerando o cotidiano 

e trajetória de vida de cada um, é que fomenta um ensino sociopolítico-cultural 

engajado, conectado ao seu meio e capaz de transbordar a sala de aula.  

Segundo a mesma autora, esse papel artístico/educativo esperado da Dança 

na escola pode ou não estar presente nas propostas das outras duas possibilidades 

apontadas no início deste subitem, pois se tratam de atividades28 que geralmente não 

integram os currículos escolares, mesmo quando acontecem em horário curricular; 

ficando somente a cargo dos profissionais que as gerem o o quê e o como será 

trabalhado.  

A respeito dessas atividades, a referida autora afirma ser frequente o 

desenvolvimento de técnicas codificadas ou das chamadas “danças criativas”. Sobre 

estas últimas, tece crítica alegando que elas não prescrevem ideais de movimento e 

corpo, mas também não incentivam o aluno a dialogar com seu contexto sociopolítico-

cultural, centrando em meras concepções de um ser sensível individual (MARQUES, 

2012). Além disso, indica traços comuns nos aspectos metodológicos de suas 

variantes: 

Em primeiro lugar, é principalmente o discurso da “livre expressão”, do 
“movimento natural” ou da “dança espontânea” presente nas práticas de 
“dança criativa” que melhor delineia suas propostas e objetivos. Autores 
defensores da “dança criativa” invariavelmente se apoiam no pressuposto de 
que toda criança tem o dom livre, natural e espontâneo de dançar. Em 
segundo lugar, estão também presentes nos discursos e justificativas 
educacionais da “dança criativa” a necessidade e a possibilidade de uma 
educação do ser integral, completo, total. Os discursos dos adeptos da 
“dança criativa” revelam uma busca constante de transcendência, harmonia 
e integração do homem todo através da dança. Por último, grande parte dos 
discursos presentes na literatura da “dança criativa” idolatram a possibilidade 
de um autodesenvolvimento da criança: autoexpressão, autoconhecimento, 
autolibertação, autocontrole, autoeducação. Em outras palavras, a educação 
centrada no aluno é o que mais caracteriza os princípios educacionais desta 
modalidade de dança (Ibid, p. 150-151, grifo da autora). 
 
 

                                            
28 No período que integrei o PIBID GeoArtes (2011-2013), por meio de diagnósticos, percebemos que 
haviam aulas de dança (nos moldes de uma academia) acontecendo nas dependências de escolas 
públicas. Para participar os(as) alunos(as) deveriam pagar e em contrapartida pela utilização desse(s) 
espaço(s), essas atividades ofereciam poucas ou nenhuma bolsa integral. Cito isso somente pelo fato 
de também se caracterizar como dança na escola, ou melhor, no ambiente da escola. 
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Não pretendo aqui criticar tais práticas e, sim, apontar suas características, 

visto que parecem se relacionar intimamente com as da Biodanza, especialmente por 

terem suas concepções interligadas à Dança Moderna, a partir da qual 

[...] perpetua-se o discurso de que “dança é vida”, relacionando-a intimamente 
à natureza. O corpo, assim, como “parte da natureza” é também a expressão 
“natural e espontânea” do ser humano, a manifestação de sua “essência” 
(Ibid, p. 118). 
 
 

Ao passo que Isabel Marques (2012) tece críticas a essas práticas, 

aparentemente colocando-as como somente contribuintes para a manutenção do 

status quo social, Débora Barreto (2008) destaca que, embora o Modernismo tenha 

buscado retomar os sentimentos humanos, os movimentos espontâneos e vitais, 

como a respiração e a pulsação, acabou caindo no extremo oposto ao Romantismo. 

Ou seja, em crítica ao tecnicismo romântico do balé, o movimento caiu no “[...] 

espontaneísmo da dança criativa, que resultou no mesmo distanciamento do mundo 

vivido, o que fez a dança, novamente, desembocar no universo da fantasia.” 

(BARRETO, 2012, p. 79). 

Os discursos se complementam, com o diferencial de que em sua obra Débora 

Barreto vislumbra possibilidades de um caminho para dança na escola no qual os 

desdobramentos dos ideários modernistas de vivenciar a corporeidade podem se 

integrar aos três eixos de ensino e aprendizagem – os quais se referem à triangulação 

já citada: Produção/fazer artístico; Fruição/apreciação artística; 

Reflexão/contextualização/construção de conhecimentos sobre a Arte (BARRETO, 

2008, p. 98). 

Estas dimensões educacionais podem contribuir para a formação de pessoas 
conscientes do seu potencial sensível, imaginativo e criador. Além disso, pela 
sensibilização e experiência estética, o indivíduo é estimulado a perceber e 
agir no mundo de maneira crítica e harmoniosa. Na medida em que equilibra 
a racionalidade e a sensibilidade humana, o ensino de Arte [/dança] contribui 
para a educação de cidadãos autônomos e conscientes de suas emoções, 
pensamentos e ações, no mundo em que vivem (BARRETO, 2008, p. 98). 
 
 

Nessa linha, a dança encontra também o equilíbrio entre a exigência 

conteudista característica do ensino atual, que tem sua importância, e o trabalho que 

para além (porém junto) da abordagem da triangulação apresenta perspectivas da 

expressão humana: 

A dança é um fenômeno que sempre se mostrou como expressão humana, 
seja em rituais, como forma de lazer ou como linguagem artística. Neste 
sentido, ela é uma possibilidade de expressão e também de comunicação 
humana que, através de diálogos corporais e verbais, viabiliza o 
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autoconhecimento, os conhecimentos sobre os outros, a expressão individual 
e coletiva e a comunicação entre as pessoas (Ibid, p. 101). 
 
 

Nessa via de autoconhecimento está a Biodanza, que, aplicada nas escolas, 

visa desenvolver a criança em sua totalidade, partindo da sua capacidade de 

apreender o mundo a sua volta por meio do brincar. Assim, 

As sessões de Biodanza para crianças acontecem de uma forma lúdica, 
divertida, potencializando essa capacidade de se envolver no jogo, no brincar, 
através de jogos e danças acompanhados da música, a criança vai-se 
autoconhecendo e revelando a sua identidade. Vai poder experimentar-se na 
relação consigo, com o outro, com o grupo, com tudo o que a rodeia… Vai 
poder explorar suas capacidades sem julgamento ou crítica. [...] A aula de 
Biodanza é um espaço para a criança ser… É uma atividade essencial do 
ponto de vista cognitivo, emocional e motor. [...] No grupo de Biodanza a 
criança é valorizada pelo que é, pela sua presença, o seu ser e não só pelo 
que faz (PINTO, 2014, p.50-51). 
 
 

Como já apontado anteriormente e a exemplo de uma semente dormente que 

só germina sob condições ambientais e climáticas ideais, assim como no adulto, as 

potencialidades de cada criança só se expressam mediante meio profícuo; desse 

modo, o ambiente e o grupo tornam-se a terra ou o útero para que germinação/ 

(re)nascimento aconteça. Para isso, conforme a autora citada, os exercícios de 

Biodanza voltados para o público infantil se estruturam a fim de desenvolver quatro 

padrões de respostas fundamentais: 

1. Motor: coordenação, fluidez, elasticidades; 2. Afetivo: sentimento de afeto, 
solidariedade, companheirismo, sensibilidade, comunicação; 3. Sensitivo: 
capacidade de aprender formas, texturas, movimentos, equilíbrio; 4. 
Cognitivo: amplitude para estabelecer relações, mediante a informação dada 
pelos sentidos, melhorar a capacidade de concentração e de focagem (Ibid, 
p. 51). 
 
 

Partindo da ideia de que o brincar é vivencial, segundo Pinto (2014), o(a) 

facilitador(a), enquanto educador(a) biocêntrico(a), aos poucos transforma a 

brincadeira em vivência integradora. Assim cada criança tem como desafio a busca e 

a expressão da sua singularidade de ser, estar, pensar, movimentar, criar, dançar. Isto 

é, Fernanda Pinto (2014) explana que, norteada pelo Princípio Biocêntrico, a Biodanza 

em espaço escolar estimula:  

O brincar como possibilidade de uma aprendizagem integrada, com 
propostas lúdicas que podem motivar uma melhor participação dentro do 
grupo; O jogo como vivência do prazer de brincar, sem a competição como 
cenário de base; Introdução gradual de aspetos biocêntricos que são 
elementos a utilizar ao propor atividades, jogos, brincadeiras ou qualquer tipo 
de proposta que possa torná-las mais integradoras, e que permitam reforçar 
os aspetos saudáveis da criança e fortaleçam o grupo enquanto totalidade; 
Atividades biocêntricas que são propostas para além da sala de aula ou da 
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aula tradicional, que permitam à criança ser incluída socialmente, mantendo 
a vida como centro. Destas atividades, podemos salientar, o cuidado com 
todos os seres vivos, cuidar do planeta, a integração do movimento e da 
expressão natural da criança em contexto de sala de aula, atividades que 
promovam o potencial criativo. (PINTO, 2014, p.43)  
 
 

Diante do exposto nos últimos parágrafos, fica evidente que a Biodanza tem 

como uma de suas bases as concepções da Dança Moderna. Ademais, além de citar 

Martha Graham29 como inspiração (TORO e TORO, 2010), algumas passagens nos 

textos denotam que Rolando Toro se ancora explicitamente na obra Dançar a Vida, 

do filósofo Roger Garaudy — que por sua vez traz toda uma contextualização em torno 

desse movimento, propondo que as pessoas assumam uma atitude dançante perante 

a vida e “[...] se deixem envolver pela beleza e delícia que seria existir 

‘dançantemente’.” (BARRETO, 2008, p. 78) 

Segundo Barreto (2008), Garaudy encara a Dança como um modo de existir, 

entendendo-a como prática artística, social, transformadora, pois ao dançar 

“construímos ‘realidades’ diferentes da realidade que experienciamos cotidianamente” 

(BARRETO, 2008, p. 80). Esse modo de compreender a dança no espaço escolar 

pode trabalhar ressignificações nos modos de estar e interagir com e no mundo por 

parte dos educandos. Visto que diligencia um trabalho de sensibilização para consigo 

e com o outro, que não raramente se difere do modus operandi que seu meio lhe 

impõe como realidade possível.  

Além da Biodanza outra proposta também empreende a percepção do ser de 

modo holístico, procurando tecer uma relação consciente com o corpo e suas 

necessárias autorregulações em seus aspectos físicos, psíquicos e emocionais; 

estabelecendo ainda uma relação de corpo presente em meio ao trabalho em grupo, 

no qual a vivência de um reverbera no outro: a técnica da família Vianna, chamada 

por Jussara Miller de Dança Somática.  

Dentre aquilo que Miller (2012) considera como inovação na proposição dos 

Vianna, há muitas semelhanças com as ideias relativas à Biodanza. Nas pontuações 

que seguem, abarco aquilo que diz respeito ao público infantil na técnica, compondo 

características que solicitam aproximações; as quais provavelmente se devem ao fato 

de que a educação somática se configura como uma das bases do sistema criado por 

Rolando Toro. 

                                            
29 Um dos grandes nomes da Dança Moderna norte-americana. 
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Esse enfoque da técnica para o público infantil foi uma adequação realizada 

por Miller com base nas aulas para o público adulto, que tem o processo lúdico como 

etapa introdutória (MILLER, 2012). Similar à proposta de Toro (PINTO, 2014), a ideia 

aqui 

[...] é trabalhar os princípios da dança preservando a espontaneidade de 
movimento da criança, não oferecendo sequências coreográficas prontas, 
mas estimulando-a a incorporar a dinâmica de investigação do movimento no 
ato de dançar. O curso desenvolve o sentido de cooperação e integração com 
o outro, com o meio e consigo mesmo a partir de jogos corporais de dança, 
trabalhando em sinergia os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. 
(MILLER, 2012, p. 84) 
 
 

A ludicidade, o brincar, a exploração e o reconhecimento do próprio corpo são 

protagonistas ao mesmo tempo em que alguns aspectos do desenvolvimento são 

abordados, a saber:  

Aspecto Motor: Adequação do corpo aos estímulos oferecidos, análise das 
propostas corporais e sua aplicação em movimento expressivo, 
conscientização postural; coordenação motora fina e global, agilidade, 
velocidade, flexibilidade, resistência, equilíbrio, ritmo e prontidão de 
movimento. Aspecto cognitivo: pensamento, estratégia grupal, raciocínio e 
criatividade; Aspecto afetivo: autoconhecimento, sensações, emoções, 
sentimentos vivenciados em movimento a partir das improvisações em aula; 
Aspecto social: socialização e cooperação grupal, respeito às diferenças e as 
regras de jogos corporais de dança com aplicação prática em grupo (MILLER, 
2012, p. 85). 
 
 

É possível perceber que por diferentes meios, expressados de modos mais e 

menos complexos, ambas atividades desejam preservar e desenvolver potências 

semelhantes, possuindo inclusive agrupamentos comuns, podendo demonstrar que 

uma proposta que se pretenda integrativa e reeducativa para a fase da infância, deva 

se dedicar ao trabalho com esses componentes; posto que a principal diferença entre 

elas está no desdobramento que uma prática e outra podem ter, segundo suas 

filosofias.  

Como aspectos familiares à Biodanza, que são apresentados por Miller (2012) 

como inovações da família Vianna, tem-se também  

[...] a postura do professor como orientador e facilitador de um processo, e 
não como modelo a ser copiado; [...] o trabalho centrado no indivíduo, com 
suas percepções, relações e seu autoconhecimento; o desapego do espelho 
[...]; a busca da dança e da expressividade de cada um [...]. (MILLER, 2012, 
p.16) 
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De modo a sintetizar e facilitar algumas percepções, a imagem abaixo mostra 

um esquema de proximidades30 que fui fazendo ao longo da leitura das obras das 

autoras Jussara Miller (2012) e Fernanda Pinto (2014): 

 

 

 

Figura 2: Aproximações Biodanza e “Dança somática” - 28/02/2018.  
Acervo pessoal da autora. 
 

 

 

3.3 Mo(vi)mentos em pesquisa: Acolhida metodológica 

 

 

No intuito de melhor abarcar a problemática e os objetivos desta pesquisa 

foram feitas escolhas e acolhidas metodológicas no seu percurso, considerando que 

ela versa a respeito de um campo mutável em íntima relação com e entre sujeitos, 

assim, procurando compreendê-los nas suas práticas e as práticas a partir deles. Em 

consonância com os aspectos de cada abordagem de pesquisa, somado ao fato de 

ter-me tornado monitora no meio pesquisado, pode-se afirmar que esse processo teve 

caráter qualitativo, sobre o qual se admite:  

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de 
suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O 
conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é o 
de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou 
grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações 
(DESLAURIERS apud SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, p.32).  

                                            
30 As quais compreendo solicitarem maior aprofundamento, mas deixo suspenso para uma outra 
escrita. 
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Além disso, esse método “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos [...]” (MINAYO apud 

SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, p.32).  Ideia que vai ao encontro dos propósitos 

apontados - compreender, verificar, investigar, conhecer, perceber (n)o meio e o que 

o compõe.  

Esta pesquisa teve a intenção de ser  exploratório-descritiva: primeiro por tratar-

se de um assunto que, apesar de eu ter afinidade, possuía relativamente pouco 

embasamento teórico-vivencial, demandando uma consequente busca por fontes 

discorrendo acerca de contextualização e conceitos intrínsecos ao meio pesquisado, 

pois “este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL apud 

SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, p.35). Além disso, a investigação envolveu 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiência com a 

problemática e análises de exemplos que estimulam a compreensão (ibid). 

Segundo, porque os objetivos estão atrelados à ida a campo e ao modo como 

ocorreu um fenômeno, sendo necessário descrevê-lo, tanto para seu registro, quanto 

para sua transmissão ao leitor. Conforme as autoras Silveira e Córdova (2009) 

indicam: A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre 

o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos 

de determinada realidade (TRIVIÑOS apud SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, p.35).  

O modo como se deu a relação com o que tradicionalmente é chamado de 

objeto de estudo, desencadeou a pesquisa a um ponto que me parece inviável apontar 

uma sequência em ordem cronológica de seus mo(vi)mentos. Quero dizer, pesquisa 

bibliográfica, construção de referencial e ida a campo retroalimentaram-se 

reconstruindo-se constantemente. 

Assim, aqui foram aliados procedimentos característicos das modalidades: 

Pesquisa bibliográfica e Pesquisa etnográfica. 
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3.3.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

 

De modo a situar a pesquisa como um todo e contemplar o primeiro objetivo 

específico exposto, que trata de contextualizações e conceitos, a pesquisa 

bibliográfica se mostrou indispensável, posto que ela  

[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 
páginas de web sites (FONSECA apud SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, p.37). 
 
 

Assim, partindo do interesse pelo tema Biodanza na escola e do contato com a 

situação pesquisada, o estado da arte que atendia ao problema31 outrora elencado foi 

refeito, com vistas a abranger melhor as especificidades atuais. Por conseguinte, o 

levantamento bibliográfico foi realizado em um banco de dados online32 e no site33 da 

biblioteca da UFPel, utilizando algumas variações de combinações dos termos de 

busca: Dança; Biodanza; Escola; Arte; Terapia; Pelotas.   

Destes, alguns resultados se sobressaíram na busca online por tratarem-se de 

trabalhos sobre educação biocêntrica, biodanza ou por admitir caráter biocêntrico, em 

escolas e ONGs. Em especial o trabalho da autora Sousa (2003), Educação 

biocêntrica: um caminho para superação da violência escolar e a monografia da autora 

Pinto (2014), Dançar a vida na escola: a Biodanza enquanto instrumento e mediador 

na introdução da educação biocêntrica em contexto escolar. 

O primeiro texto é de autoria de uma facilitadora em vias de doutoramento e 

relata o desenrolar do projeto extraclasse Oficina da Alegria, voltado para crianças 

violentadas, com faixa etária de 6 a 12 anos. O segundo trata-se de uma monografia 

para obtenção de título de facilitadora, escrita por uma professora de ensino básico 

com formação em magistério e psicologia, discorrendo sobre o projeto Dançar a vida 

na escola, que foi desenvolvido com crianças de 9 a 12 anos, em duas escolas ao 

mesmo tempo: numa da rede particular, em horário extraclasse, com caráter de ação 

social (para que as crianças com baixos meios econômicos pudessem participar sem 

pagar); em outra da rede pública, em horário escolar, com turmas tidas como 

                                            
31 No projeto de TCC apontei como temática “Dança e Biodança: diálogos possíveis na prática da dança 
na escola”, sob a problemática: Quais as relações possíveis entre os pressupostos da Biodança e do 
ensino da Dança na escola?.  
32 Google Acadêmico. 
33 A saber, https://pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/. 
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problemáticas (na qual a participação se dava por consequência da presença em 

aula34). Chamando atenção, ainda, por trazer em seu corpo uma tabela contendo 

exercício - música - consigna35, de cada encontro. 

Também foram encontradas duas pesquisas realizadas na cidade de Pelotas: 

uma monografia para obtenção de título de facilitador que descreve um estudo de 

caso realizado na SASE36 – Pelotas, dos autores Teixeira e Santos (2005), Biodanza 

como fator de proteção no desenvolvimento da resiliência infantil; um pequeno resumo 

alocado nos periódicos da UFPel (Cadernos de Educação/ FAE/ nº 21), do autor 

Figueiredo (s/a), Formação de educadoras das escolas de Educação Infantil: saberes 

necessário à integração à vida. Do qual não encontrei o texto completo, mas entre 

suas palavras-chaves estão biodanza, vivência, infância. 

Chamou atenção a porcentagem alta de resultados obtidos na busca online que 

utilizam unicamente a pesquisa bibliográfica como método, bem como o fato de que 

desses, a maior parte trata-se de trabalhos para obtenção de título de facilitador – 

oriundos das graduações das escolas de Biodanza do método Rolando Toro. 

Ademais, pode ser relevante colocar que no decorrer desse levantamento também foi 

encontrada pós-graduação em Educação Biocêntrica, ainda que nenhum trabalho 

desse âmbito tenha sido selecionado. 

De acordo com as obras disponíveis no acervo, na busca física realizada na 

Biblioteca de Ciências Sociais da UFPel, os resultados naturalmente se direcionaram 

a suprir as demandas relativas aos aspectos da Dança na escola e da Metodologia 

percorrida neste estudo. 

Enfim, concluo este subitem pontuando que excetuando citações diretas, o 

nome Biodanza está grafado na sua forma original em espanhol, visto que esta é 

adotada internacionalmente para se referir ao sistema desenvolvido por Rolando Toro 

(TORO, 2002), além de visar atender preferências expostas pelo próprio autor, bem 

como da facilitadora a qual tenho acompanhado. 

 

 

                                            
34 Semelhante ao que aconteceu na prática estudada. 
35 A consigna é uma explicação e orientação teórica, operacional, existencial e funcional (para que 
serve) de um exercício. 
36 Serviço de Atendimento Sócio Educativo. 
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3.3.2 Pesquisa Etnográfica 

 

 

Sob a inferência de que este espaço reserva-se ao momento de explanar sobre 

os des-caminhos metodológicos, entendo que são interessantes a ele as ponderações 

empreendidas nesse sentido, mesmo quando estas apenas fazem passagem, sem 

ser necessariamente acolhidas na proposta. Por isso, assim como em outros trechos 

deste texto, estão registradas aqui algumas considerações no tocante as 

movimentações metodológicas. 

Primeiramente gostaria de colocar que conforme os aspectos levantados pelas 

autoras Silveira e Córdova (2009), pondero que assumir este estudo enquanto 

pesquisa de campo possa ser uma alternativa por se tratar de um método mais 

consolidado, difundido e ser mais facilmente entendido/aceito, uma vez que 

[...] caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica 
e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com recurso de 
diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, 
pesquisa participante, etc.) (FONSECA apud SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, 
p. 37). 
 
 

Essa possibilidade de fazer uma espécie de pot-pourri de procedimentos até 

permitiria abarcar os objetivos interdependentes da ida a campo e identificar a 

pesquisa. Mas supondo a metodologia como algo que além de se interligar aos 

objetivos de uma pesquisa, também condiciona-se aos modos de relação 

estabelecidos no seu percurso e ao olhar de quem pesquisa, o pot-pourri cogitado 

pareceu insuficiente para dar conta de como se desenrolava a realidade. 

Em outras palavras, a proposta da Biodanza mostra-se pouco condizente com 

um observar sem participar, pois coloca os participantes em uma situação de 

observados que modifica o nível de envolvimento e espontaneidade; assim estava 

dado como eu estaria, me incorporaria ao/no/com o meio.  

Em vista disso e ancorada no exposto pelas autoras citadas, surgiu a dúvida se 

esse estudo não estaria se dando tal como as características por elas apontadas sobre 

a pesquisa etnográfica, sobre a qual afirmam que “exemplos desse tipo são as 

pesquisas realizadas sobre os processos educativos, que analisam as relações entre 

escola, professor, aluno e sociedade [...]” (SILVEIRA e CÓRDOVA in GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009, p. 41). 
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Como expresso anteriormente, a problemática que guiou a construção da 

pesquisa que originou esta monografia, definiu-se no contato direto com o campo 

pesquisado. A partir dos objetivos, das abordagens e procedimentos que foram 

utilizados, bem como das circunstâncias oferecidas pelo meio e frente ao enunciado 

pelas autoras Silveira e Córdova (2009), esta pesquisa autodeclara-se como 

etnográfica, pois faz uso de técnicas que são associadas à etnografia.  

De acordo com as autoras André (1995), Rocha e Eckert (2008) e Silveira e 

Córdova (2009) são características do método citado: o uso da observação 

participante, da entrevista intensiva e da análise de documentos no sentido de 

contextualizar o fenômeno;  a interação entre pesquisador e objeto pesquisado, 

afetando-o e sendo por ele afetado; a flexibilidade para modificar os rumos da 

pesquisa; a ênfase no processo e não nos resultados finais, procurando perceber o 

que emerge das interações; a visão dos sujeitos pesquisados sobre suas 

experiências, buscando captar as percepções que eles possuem de si próprios e do 

seu meio; a não intervenção do pesquisador sobre o ambiente pesquisado, no sentido 

de não haver a intenção de modificá-lo, mas sim de apreendê-lo na sua realidade; a 

variação do período, que pode ser de semanas, de meses e até de anos; a coleta dos 

dados descritivos, transcritos literalmente para a utilização no relatório. 

Sobre possíveis ressalvas no tocante a essa declaração e utilização, tem-se as 

autoras Rocha e Eckert (2008) sugerindo que esse método de pesquisa deva ser 

realizado somente por pesquisadores antropólogos, munidos de bases teórico-

conceituais próprias da área de conhecimento antropológica. Não obstante, André 

(1995) aponta que sob a ótica dos antropólogos, a escrita resultante do emprego do 

conjunto de técnicas típicas desse esquema, com intuito de coletar dados, também 

constitui uma etnografia; pontuando que na educação o que se tem praticado são 

adaptações, ou seja, “estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido 

estrito” (ANDRÉ, 1995, p. 28).  

Então, assumindo que o replanejamento desta pesquisa foi concomitante ao 

início do seu desenvolvimento e que ela apresentou características que correspondem 

diretamente às necessidades da questão norteadora, afirmo a identificação desse 

processo com as características atribuídas ao estudo etnográfico; as quais 

configuram-se suficientes para assumir esta pesquisa enquanto etnográfica, 

ressaltando devidamente que consequentes adaptações ocorreram de acordo com a 

área de conhecimento em que estive inserida como pesquisadora.  
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Desse modo, toda a fase de “colheita” de dados junto aos sujeitos/situações foi 

realizada por intermédio das técnicas: observação-participante, em campo; 

entrevistas semiabertas37 de caráter exploratório, de modo direto, ou seja, 

pessoalmente; relatórios; diário de processo; registro iconográfico, tais como 

fotografia e vídeo (KAUARK, MANHÃES E MEDEIROS, 2010). Dito isto, a seguir são 

abordados aspectos referentes ao universo pesquisado. 

 

 

3.3.2.1 (Micro)Cosmos vivenciado: A Biodanza no I.E.E.A.B. 

 

 

Tive contato com o Instituto Estadual de Educação Assis Brasil em vários 

momentos ao longo da minha vida, especialmente no período em que integrei o projeto 

interdisciplinar do PIBID/CAPES38 e no decorrer do presente trabalho. Assim, o 

exposto neste subitem é uma tessitura que visa apresentar esse universo de pesquisa. 

O Assis Brasil localiza-se nas margens do bairro Centro, próximo ao bairro 

Areal e Três Vendas (zona norte da cidade). Atende aos mais diferentes públicos, 

oferecendo Pré-escolar, Ensino Fundamental e Médio, bem como ensino para adultos, 

incluindo turmas voltadas para surdos e formação em Magistério39. Com 

funcionamento em três turnos, ao todo abrange uma clientela com cerca de 1100 

alunos. 

Desde a infância tinha conhecimento de que lá eram ministradas aulas de 

dança, mas foi no PIBID que, a partir de um diagnóstico de área, soube mais sobre 

essas práticas. Naquele momento, também pude conhecer a estrutura da escola, logo, 

sua sala de dança; a qual possui piso de madeira, paredes com espelhos e barras. 

Nela, desde aquela época, acontecem aulas de Balé, Jazz, etc.  

Nessa sala, no turno da noite, também acontecem os encontros do grupo 

regular de Biodanza, direcionados ao público adulto; para o qual os funcionários da 

                                            
37 Os roteiros das entrevistas encontram-se nos Apêndices M (p.113) e N (p.114). As transcrições 
completas, nos Anexos A e B (p.117 e 129, respectivamente). 
38 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é financiado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e, entre outras coisas, se destina a 
contribuir para a elevação da valorização e qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica. Fonte: 
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid. 
39 Também conhecido como “curso Normal”. 



43 
 

escola foram convidados a participar gratuitamente e até então somente uma 

professora o tem feito. No turno da manhã, como mais uma contrapartida pela 

utilização do espaço, em horário curricular de aula, acontecem os encontros com uma 

das turmas do quinto ano da referida instituição; ou seja, o meio no qual me incluí pré-

existia a essa pesquisa. 

Ainda que a escrita aqui grafada seja uma resultante desse breve período de 

mergulho no universo da Biodanza, o foco é lançado sobre a prática vivenciada no 

grupo infantil – composto por 23 crianças com faixa etária de 9 a 12 anos. Segundo a 

Professora da turma e a Facilitadora de Biodanza, essa turma foi escolhida pela 

coordenação escolar para a prática de Biodanza por ser uma das turmas 

“problemáticas”; com alto índice de bullying, violência verbal e física entre os alunos40.  

Estive junto a essa turma semanalmente por cinco meses.  No decorrer desse 

período – 13 de julho à 15 de dezembro/2017 – aconteceram 13 encontros, dos quais 

participei de 1241. Além disso, é importante salientar que, afora um feriado e uma aula 

cancelada, ficamos sem encontros por duas semanas no mês de julho, duas semanas 

no mês de agosto e três semanas no mês de setembro devido, respectivamente, ao 

recesso escolar, a uma paralisação e a uma das maiores greves de professores do 

estado do Rio Grande do Sul42. Após essas semanas, mesmo em momento de greve, 

algumas turmas retornaram às aulas e dentre elas o quinto ano que acompanhei. Ou 

seja, aos 28 dias do mês de setembro retornamos às atividades com as crianças, 

sendo que a escola estava em funcionamento parcial, com monitores insuficientes 

para sua grande estrutura e número de alunos43. 

 

                                            
40 Informação expressa durante as entrevistas (vide Anexo A e B, p.117 e 129, respectivamente). 
41 Excetuando o último encontro que aconteceu em uma sexta-feira, todos aconteceram nas quintas-
feiras. 
42 Além das já tão indignas condições de trabalho, nos últimos tempos os(as) professores(as) têm 
enfrentado também o atraso e o parcelamento dos seus salários. 
43 Informado por uma integrante da direção durante um diálogo.  



 
 

4 Regressão: (Des-)Envolvimento… 

 

 

“[...] a experiência do corpo próprio opõe-se ao 
movimento reflexivo que destaca o objeto do sujeito e 
o sujeito do objeto, e que nos dá apenas o pensamento 
do corpo ou o corpo em ideia, e não a experiência do 
corpo ou o corpo em realidade.”  

(Merleau - Ponty) 

 

 

Na tessitura que segue está transcrito aquilo que está inscrito em mim enquanto 

corpo que (se) envolveu e foi envolvido em uma realidade. Ela acontece após o 

término da experiência em campo propriamente dita e por isso se dá como “(Des-

)Envolvimento” constante, nos plurais significados que a expressão pode sugerir: 

separar-incluir, afastar-abranger, tomar parte em algo, desdobrar, cessar-progredir, 

explicar, etc.  

Assim, aqui inicio com uma espécie de narrativa das minhas memórias 

procurando tecer um diálogo com os registros sobre o processo; que por sua vez 

incluem apontamentos sobre os encontros, anotações dispersas no diário de 

processo, falas da Professora e da Facilitadora entrevistadas44, algumas fotografias e 

conteúdos de mensagens e áudios trocados via Whatsapp45.  

Portanto, como já colocado em Integração, a metodologia da Biodanza tem 

curvas de desenvolvimento que lhe confere a possibilidade de mudanças na estrutura 

                                            
44 Pontuo que Professora solicitou manter sua identidade em sigilo, então para facilitar a leitura ocultei 
também a identidade da Facilitadora. Ademais, a identidade dos alunos que foram citados no processo 
está sob as siglas das iniciais dos seus nomes de modo a não expô-los, mas identificá-los de algum 
modo. 
45 Aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Além 
de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF, além de 
fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/WhatsApp. 
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de um encontro, conforme as linhas de vivências e a relação que se estabelece em 

cada grupo, a cada encontro. Ainda assim alguns aspectos são sempre presentes e 

outros bastante frequentes.  

Conforme a facilitadora e psicóloga Simone Noronha (s/d), as sessões são 

metodologicamente dividas em dois momentos complementares: a “intimidade verbal” 

e a “dança”. A Roda de intimidade verbal é o momento inicial dos encontros e nela 

o(a) facilitador(a) faz os primeiros chamamentos à acolhida, à troca de olhares, à 

escuta e à fala que olha para si através do e para o outro; é quando os participantes 

são convidados a expor quem são/estão e o que estão sentindo.  

O segundo momento é onde as variações podem ser mais percebidas. Por 

exemplo, em grupos iniciais “a dança” começa com propostas de Integração, podendo 

ser seguida da Ativação e da Regressão. Nas quais, respectiva e sucintamente, numa 

a movimentação é consciente e na outra o inconsciente ganha mais meios para se 

expressar; “[...] é quando eu paro de pensar que estou fazendo e eu faço”46.   

Embora não seja o recorte desta pesquisa, enquanto participante do grupo 

regular adulto, pontuo que percebi mais facilmente as intenções de cada proposta com 

o público adulto que com o público infantil. Estabeleço isso, pois segundo a 

Facilitadora 

 [...] a aula de Biodanza pra crianças é a mesma de adulto, com o diferencial 
que a criança não tem o tempo da consigna, pro adulto tu dá uma consigna, 
explica como é o exercício... tu tem um tempo maior [...]. Com a criança tu 
não pode deixar ela pensar, tu tem que ser mais rápido [...] a primeira criança 
que sai do foco tu da outra atividade e tu tem que estar muito ativo pra isso. 
[...] Então é a mesma metodologia: ativação e regressão, mas é uma coisa 
mais moderada. E uma das linhas que a gente tira, pra criança, é a 
sexualidade. E a transcendência também nós não botamos. Então 
trabalhamos muito a coisa do afeto, afetividade e vitalidade. [...] então é uma 
reeducação também. [...] e nós fazemos também muita criatividade em 
enfrentamentos. (Informação verbal47, Anexo A, p.123 -124, grifo meu) 

 

A relembrar: conheci o trabalho que vinha sendo desenvolvido com as crianças 

ao ir participar de uma aula aberta no grupo regular de adultos. Na ocasião a 

Facilitadora me colocou situações que chamaram sua atenção, como: o pouquíssimo 

contato físico entre os educandos, exceto por meios violentos; o bullying; a pouca 

aderência à propostas que não envolviam competitividade, como era o caso da 

                                            
46 Informação verbal registrada via mensagem de áudio no Whatsapp, constituinte de mensagens 
trocadas com a Facilitadora, quando perguntei-lhe o que é a regressão. 
47 Trechos da entrevista concedida pela Facilitadora em julho/2017, a qual encontra-se transcrita na 
íntegra no Anexo A. 
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Biodanza que propunha a cooperação; apontando ainda que na última aula mais da 

metade da turma havia participado efetivamente das propostas – algo considerado 

positivo por ela já que na primeira a grande maioria dispersou-se no decorrer do 

encontro.  

A fala sobre essas duas aulas que antecedem a minha chegada ao grupo 

também esteve presente na entrevista, quando perguntei como a experiência na 

escola havia começado, conforme segue: 

[...] No primeiro dia eu não sabia o que fazer porque eu não sabia a idade, 
então me disseram “de 9 a 14 anos”. Olha que disparate! “Então tá, o quê que 
eu faço?”. Mas eu fui. Percebi que música de criança não ia, mas música de 
adulto também não e nem de adolescente. Eu tive que ver aquilo ali. Na 
primeira aula eu acho que 10 pessoas… Não chegou a 10, acho que umas 8 
ficaram até o final, o resto tudo se sentou num canto. Na segunda aula meio 
a meio. Que aí eu percebi que alguma coisa já tava afetando. Quando foi na 
última aula uma pessoa só ficou de fora, que tá se desincluindo. Então essa 
experiência começa dentro do desespero da escola por tentar fazer alguma 
coisa por uma turma, porque não podem fazer nada – não sabem o que fazer 
– mas que a criança tá muito mal. Tá mal por quê? Porque tá confinada. [...] 
Como fazer essa criança se desenvolver ali dentro? Tu precisa ser ativo ao 
ponto de fazer ela se enxergar, ela precisa sentir que ela tá viva e começar a 
perceber os próprios colegas, que é essa a proposta do nosso grupo 
(Informação verbal48, Anexo A, p.119-121). 
 
 

Escolhi esses trechos por considerá-los complementares um ao outro e porque 

eles contêm elementos que remetem a pontuações e questionamentos que me fiz ao 

escrever o relato do primeiro encontro. Esse meu início também está grafado na fala 

acima e lembro exatamente quem era a criança que ora participava, ora se encolhia 

em um canto no desenrolar do que estava sendo o terceiro encontro da Facilitadora 

com a turma e o primeiro meu. 

Como registrei49, naquela quinta-feira “fui preparada para encontrar uma ‘turma 

da pesada’, com uma sensação de espírito leve e borboletas no estômago, ansiando 

conhecer as abordagens que viriam da Facilitadora” (Apêndice C, p.77) e as respostas 

dos alunos a elas. Conforme já havia me sido circunstanciado, a ideia era que eu, 

enquanto monitora, atendesse às consignas do mesmo modo que eles, concomitante 

a ação de procurar diluir situações de conflito. Assim, conforme colocações da 

Facilitadora, a ideia era propiciar um ambiente acolhedor e “[...] jamais brigar com a 

                                            
48 Trechos da entrevista concedida pela Facilitadora em julho/2017, a qual encontra-se transcrita na 
íntegra no Anexo A. Na fala a facilitadora se refere “a criança”, podendo dar a ideia de que se trata de 
alguém específico, mas na entrevista fica nítido que foi um modo de se referir às crianças de um modo 
geral. 
49 O relato completo e detalhado do primeiro encontro encontra-se no Apêndice C (p.77). 
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criança, é entender que está acontecendo alguma coisa e que essa criança tá pedindo 

atenção” (Informação verbal50, Anexo A, p.125).  

Nesse jeito de estar, na sala de dança, vi chegar uma turma com 

movimentações e sons que considero típicos na escola; ao passo que foram chegando 

à sala, colocaram seus calçados agrupados em um canto e aos poucos sentaram-se 

no chão conosco dando forma a uma roda. A aula iniciou com uma fala, se desenrolou 

em movimentos e finalizou com rabiscos e desenhos, deixando em mim sensações 

de surpresas boas, algumas dúvidas e curiosidades. 

A quase total adesão da turma às propostas e a não ocorrência de situações 

complicadas e conflituosas, as quais esperava encontrar, me surpreenderam 

positivamente e ainda foram corroboradas pelo elogio feito por um dos alunos ao final 

da aula. Outrossim, me inquietou um breve autoquestionamento sobre adequação das 

músicas à faixa etária; este cessado frente a lembrança de que a Biodanza possui um 

estudo semântico musical próprio para seus fins. Logo, senti que deveria evitar 

julgamentos.  

Além disso, fiquei me perguntando quem seria o menino51 sobre o qual falaram, 

se e por que a ausência ou presença dele poderia representar diferenças tão 

significativas. Ao fim, percebi situações semelhantes às que foram corriqueiras nos 

meus estágios, como algumas formas de “negociações” para que haja participação 

efetiva (e afetiva), bem como solicitações de audiência nas orientações para as 

atividades. Ademais, uma similitude nas propostas com as que já vi(vi) em outros 

espaços de dança também instigou curiosidades. 

Na semana seguinte a esse encontro, as escolas estaduais iniciaram o recesso 

previsto em calendário e em seguida realizaram paralisação das atividades, o que 

acarretou quatro semanas consecutivas sem encontros. A deflagração de uma greve 

era iminente (e justa), fato que estimulou meu orientador a me solicitar ponderação 

quanto a dar seguimento com estudos em um campo que se mostrava instável para 

uma pesquisa que devia finalizar dentro de um prazo pré-estabelecido. Embora 

concordássemos, pontuei que a possibilidade de poder acompanhar uma proposta de 

Biodanza na escola era a situação a qual havia me referido enquanto ideal e de um 

                                            
50 Trechos da entrevista concedida pela Facilitadora em julho/2017, a qual encontra-se transcrita na 
íntegra no Anexo A. 
51 Este menino aparece adiante, nesse texto, e na entrevista com a professora sob as iniciais: L.G. 
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modo que eu considerava pouco provável ela estava acontecendo; logo, mesmo com 

incertezas, eu quis arriscar e seguir.   

Ao final do período citado, a professora da turma entrou em contato avisando 

que as atividades retornariam, então no dia 17 de agosto de 2017 nos encontramos 

com as crianças novamente. Nessa manhã, as esperamos em um círculo feito de 

almofadas e com os espelhos cobertos pelo tecido laranja; método que já era (e seguiu 

sendo) adotado pela Facilitadora no intuito de promover maior concentração em si e 

nos colegas ao invés de no próprio reflexo.  

As crianças chegaram acompanhadas da Professora52 e pareciam mais 

agitadas do que eu lembrava terem sido, ainda assim se integraram às propostas, me 

chamando atenção seus modos de se colocar na roda inicial que propunha uma 

atividade que incitava o ouvir o outro. Dando(-me) a impressão de estar na contramão, 

a atividade que seguiu propunha muito grito sendo finalizada por abraços; nesse meio 

tempo a turma foi lembrada algumas vezes de que o toque que deveria acontecer era 

somente o ato de abraçar, não o de socar, empurrar, puxar, chutar ou afins. E como 

uma resposta a um dos meus questionamentos sobre o encontro anterior, dançamos 

uma música infantil que propunha movimentações, as quais foram feitas com ânimo 

pela maioria.  

O encontro seguinte53 aconteceu na semana do folclore e sabendo que eu já 

havia ministrado oficinas de Abayomi54, a Facilitadora me convidou a fazê-lo junto a 

sua aula. No entanto, incerta sobre possibilidades, limites e validação desta pesquisa, 

me omiti e expliquei-lhe tal ato. Além disso, se somou a esta preocupação a sensação 

de insegurança quanto a falar algo que pudesse ir de encontro ao que vinha sendo 

desenvolvido55. Logo, na primeira parte da aula, houve a rotineira roda de boas-vindas 

e algumas atividades de integração (caminhares e sincronização). Na segunda, a 

Facilitadora falou sobre o significado de Abayomi, sua origem e explicações sobre a 

confecção da boneca, bem como a confecção em si. 

                                            
52 As crianças sempre chegavam acompanhadas pela professora até a turma ser dividida por gênero. 
Falarei sobre essa divisão adiante. 
53 24 de agosto de 2017. 
54 Boneca feita com tiras de tecido, a qual se acredita ter surgido nas diásporas africanas, quando, para 
acalentar seus filhos, a fim de evitar que sofressem maus tratos ou fossem jogados ao mar, as mães 
as confeccionavam com pedaços de suas vestes. Elaboradas com nós e amarrações, seu nome 
significa “encontro precioso” e hoje é um símbolo de resistência. 
55 Em geral, quando ministro oficina de Abayomi procuro contextualizá-la do modo que acredito ser 
mais verossímil, ainda que busque utilizar linguagem de acordo com a faixa etária, o que me leva a 
falar das diásporas africanas; ponto que naquele momento tive dúvidas de como falar em meio a uma 
aula de Biodanza. 
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Então limitei-me a auxiliar os alunos, percebendo que a princípio alguns 

meninos rechaçaram a ideia de fazer a boneca. Mas assim que o material foi sendo 

disponibilizado, sem demora toda a turma se envolveu: cada um(a) escolheu retalhos 

de tecidos para vestir sua Abayomi; deu forma a cabelos ou turbantes; seguindo a 

ideia de que as bonecas eram um presente especial, algumas crianças verbalizaram 

para quem as ofereceriam. Ao final, foram todos(as) convidados(as) a organizar o 

espaço, que havia ficado cheio de pequenos pedaços de tecido. 

Diante de um bom nível de integração às atividades que envolviam trabalhos 

manuais (como desenhar e confeccionar Abayomi), durante as quais aparentemente 

havia diminuição de atitudes violentas, visando criar momentos lúdicos de interação, 

a Facilitadora preparou uma aula que faria uso de elementos como balões coloridos e 

tiras de papel crepom – conforme conversamos antes da aula enquanto preparávamos 

os materiais e o espaço. 

A medida que o encontro se desenrolava e os balões eram distribuídos, as 

crianças foram ficando bastante empolgadas e “brincadeiras” de cunho invasivo e 

violento foram se multiplicando; em instantes, enquanto meia dúzia tentava realizar a 

proposta, uns jogavam balões para todos os lados, outros tantos os estouravam e um 

ou outro participante reclamava do barulho. Assim, tentou-se passar para a atividade 

com as fitas coloridas, que rapidamente se tornaram adornos, seguindo a agitação e 

as brincadeiras já faladas que dificultavam uma comunicação que permitisse dar 

seguimento com as propostas.  

Esse encontro56 foi um divisor de águas: já havia decorrido mais da metade do 

tempo destinado à aula quando a Facilitadora foi em direção a porta afirmando aos 

alunos que se eles não queriam Biodanza, poderiam retornar para a sala de aula. 

Nesse momento a maioria correu para se calçar e ir embora, enquanto um grupo de 

meninas afirmava querer dançar pedindo que a aula continuasse com quem estivesse 

interessado(a). 

A Facilitadora atendeu aos pedidos e desenvolveu com esse grupo parte do 

que pretendia com o geral. Essa experiência pareceu ser o estopim que a fez optar 

por dividir a turma em dois57, considerando que meninas e meninos apresentavam 

                                            
56 31 de agosto de 2017. 
57 Na Biodanza encontram-se grupos mistos (composto por pessoas com diferentes 
possibilidades/necessidades) ou formados a partir de afinidades/pontos comuns entre os participantes 
(como faixa etária, enfoque de linhas de vivência, possibilidades/necessidades semelhantes, etc.). 
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necessidades e possibilidades diferenciadas naquele momento – em determinadas 

ocasiões expunha que as propostas para os meninos precisavam ser mais 

adrenérgicas58. Ao fim, a ideia era tentar harmonizá-los com abordagens diferentes e 

uni-los novamente. 

De modo notório, ative-me a detalhar um pouco mais os dois últimos 

encontros59, tendo em vista de que não os tenho registrados nos moldes dos demais. 

Então procurei esboçar aquilo que considerei ter sobressaído, partindo principalmente 

de memórias e históricos de conversas, especialmente em relação ao encontro recém 

abordado, porque, além dele ter sido o último antes da greve foi também um 

modificador na estrutura. 

 Até então, o grupo era misto, com 20 a 23 crianças presentes. A Professora 

acompanhava observando a aula na maior parte do tempo, além de ser a responsável 

pelo deslocamento da turma até a sala de dança. O encontro tinha duração de uma 

hora, inicialmente acontecendo após o recreio, depois passando para os primeiros 

horários. A partir daqui cada grupo passou a ter no máximo 12 crianças. Enquanto 

estávamos com uma parte da turma, a outra estava em sala de aula com a Professora. 

Eu passei a ser responsável por buscar e levar as crianças. O encontro com cada um 

dos grupos tinha duração de uma hora, acontecendo uma aula antes e a outra após o 

recreio. As atividades passaram a ter planejamentos diferentes para meninas e 

meninos. 

 Como já pontuado, mesmo em meio à greve a escola voltou a funcionar 

parcialmente e retornamos no final do mês de setembro. Nesse dia não considero ter 

participado efetivamente, embora tenha fotografias junto às meninas, pois cheguei na 

proposta anterior à finalização. Logo, posso apenas indicar que houve encontro 

somente com o grupo de meninas, no qual foi abordado o cuidado com a outra, nas 

linhas da criatividade e afetividade60. A imagem abaixo representa o momento em que 

umas maquiavam as outras, antecedendo a roda de despedida ao som de O xote das 

meninas, na voz de Marisa Monte. 

 

                                            
58 Segundo a Facilitadora, são “[...] atividades com mais vitalidade, com mais ímpeto vital, que 
trabalham a adrenalina”. (informação verbal registrada via mensagem de áudio do Whatsapp). 
59 Referentes aos dias 24 e 31 de agosto de 2017. 
60 Segundo a Facilitadora. 
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Figura 3: Primeira aula destinada somente a meninas - 28/19/2017.  
Local: Sala de dança do IEEAB. Acervo pessoal da autora. 

 

Afora nesse último dia, nas semanas dos dois meses subsequentes61 toda a 

turma teve aula separada nos moldes já citados. Ao longo dos encontros, foi possível 

perceber níveis e modos de integração nas várias propostas, as quais busquei 

mapear62 a partir dos tópicos registrados e das memórias de cada aula. Procurei 

agrupá-las no intento de conseguir transparecer características do processo. Além 

disso, procurei organizar a escrita que segue tendo como guia as sequências de 

momentos dos encontros, deixando atravessar aquilo que senti necessário.  

Isto posto, nas horas destinadas aos meninos era recorrente a lembrança de 

que deveriam ir para a Biodanza com a intenção de dançar, brincar, etc., não de bater, 

empurrar ou desqualificar. Nesse espaço, havia o intento de iniciar o encontro pelas 

rodas de conversa/intimidade verbal, mas em geral eles mostravam níveis de agitação 

que complicavam tentar ater-se por muito tempo a esse momento. Ainda assim, se 

destacou a roda que ocorreu no dia 26 de outubro: sentados em roda, o encontro foi 

iniciado com a pergunta “Como vocês estão se sentindo?”. Foi orientado que só podia 

falar quem estava com a bola nas mãos e a fala deveria ser sobre si, iniciando com o 

                                            
61 Outubro (dias 05, 19 e 26) e Novembro (dias 09, 23 e 30). Nos dias 12/10 e 16/11, respectivamente, 
era feriado e o encontro foi cancelado por inviabilidade de presença, em especial por chuva torrencial. 
62 Apêndices A e B, páginas 75 e 76. 
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“Eu sou…”, seguido do seu sentir. Quem falava deveria ser olhado e procurar olhar 

para as pessoas da roda.  

Aponto o desenrolar dessa atividade, pois, ainda que tenham me chamado 

atenção algumas expressões que inferi serem nuances de desconforto, prevaleceu a 

tentativa de fazer o solicitado. Ou seja, nessa roda a ânsia de poder segurar a bola 

fez com que eles falassem e ouvissem.  Embora não tenha bases de conhecimentos 

psicológicos, deduzo que a bola tenha funcionado como um objeto de apoio junto ao 

auxílio da Facilitadora que lhes fazia algumas perguntas e colocações para estimular 

suas falas. 

De modo diferente, no grupo das meninas esse primeiro momento de roda de 

intimidade algumas vezes foi acompanhado dos seus lanches, quando elas decidiam 

querer passar parte do recreio conosco63; em outras, se assemelhava muito com a 

roda do grupo adulto: chimarrão sendo servido no estilo Biodanza64, cada uma falando 

sob as mesmas orientações já descritas; por vezes relembradas de que a fala deveria 

ser sobre si e não sobre a colega; com as meninas houve mais sucesso na tentativa 

de criar um círculo de confiança. Algumas vezes a Facilitadora falou da importância 

da união das mulheres, bem como da confidência entre elas, pontuando que aquilo 

que fosse falado na roda, deveria ficar na roda, não ser disseminado. De modo 

semelhante, nas rodas de boas vindas por vezes se cantava junto à música, noutras 

distribuíamos beijos nas bochechas umas das outras.65  

Díspar, enquanto a maioria dos meninos tinham que ser lembrados quanto às 

regras básicas de respeito, nesse grupo o desrespeito era menos perceptível, mas se 

apresentava nas sutilezas, no deboche velado, na desinclusão de uma ou outra, etc. 

Sobre esses modos de interação, na entrevista realizada ao final do ano letivo, a 

Professora afirmou: 

As meninas parecem que ficaram mais abertas. Assim, elas recebem melhor, 
não ficam já na defensiva, tão se abrindo mais umas pras outras. Embora 
elas não se entrosem, assim, muito né. Mas elas se abrem umas pras outras, 
conseguem ficar mais juntas, estão mais unidas. Mas com os meninos a coisa 
é bem complicada, os meninos continuam se xingando e se batendo… 
Aquelas coisas de guri. (Informação verbal66, Anexo B, p.130) 
 

                                            
63 As poucas vezes em que isso ocorreu foi acordado com a Professora. 
64 Nos grupos de Biodanza que frequentei era orientado que quem toma o chimarrão serve para o(a) 
próximo(a) interessado(a). 
65 Optei pela escrita em itálico com o fim de facilitar o discernimento de um grupo para o outro. 
66 Trechos da entrevista concedida pela Professora em dezembro/2017, a qual encontra-se transcrita 
na íntegra no Anexo B. 
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Ainda que somente no seu grupo de amigas, a relação do tocar e cuidar da 

outra chamava atenção, uma vez que alguns meninos nem queriam dar as mãos. 

Essas diferenças por agrupamento foram me incitando questionamentos, em especial 

quanto ao papel daqueles que educam67 na manutenção de certas posturas.  

Em sequência, na execução da chamada roda de boas vindas, as variações 

nas propostas feitas com os meninos pareceram mais evidentes, sendo algumas com 

movimentos mais fortes, dinâmicos, ou propondo trabalhar o ridículo (como fazer 

caretas e expressões faciais exacerbadas de emoções). É nessa roda o momento em 

que se faz necessário o contato corporal básico recém indicado: dar as mãos. Ao ser 

solicitado esse ato, surgiam manifestações como colocar as mangas das roupas por 

cima das mãos, trocar de lugar para se afastar e/ou aproximar de alguém, negação, 

expressões de nojo e falas do tipo “Eu não vou dar a mão, eu sei onde ele coloca essa 

mão”, etc.  

Algumas dessas posturas foram resolvidas com a solicitação de higienização 

das mãos antes da aula, seja lavando ou usando lenços umedecidos. Assim os 

meninos davam as mãos, mas ainda seguiam as inconvenientes “brincadeiras” e 

desqualificações, que algumas vezes se transformaram em situações mais tensas, 

sendo necessário intervenção. 

Essa roda era o prelúdio, já intentando iniciar um trabalho de 

integração/ativação que seguia de modo mais enfático no decorrer do encontro. Em 

uma conversa sobre as aulas, a Facilitadora afirmou usar jogos expressivos, 

atividades lúdicas e cooperativas para ambos os grupos, adequando as abordagens 

para cada um – o que é possível vislumbrar nos mapas. Segundo a autora Pinto 

(2014), a ideia é fazer da brincadeira uma vivência integradora.  

Nos dois grupos, as atividades com maior aceitação e integração se 

assemelhavam: No grupo das meninas, as que envolviam representações por meio 

de desenhos tiveram bom desenvolvimento, assim como as confecções de bonecas 

(Abayomi e de meia); os caminhares foram bastante explorados, mas as mais 

                                            
67 Partindo da ideia freiriana de todos(as) educamos e somos educado(as) a todo momento, acredito 
que todas as pessoas do círculo de convivência de uma criança (o que inclui professores) são 
responsáveis, direta ou indiretamente, em diferentes níveis, por sua educação.  



54 
 

solicitadas foram as rodas de danças espelhada ou com imitação68. As atividades de 

representação não foram pedidas, mas quando propostas obtiveram muita entrega. 

 

 

Figura 4: Primeiro dia da confecção das bonecas de meia - 05/10/2017.  
Local: Sala de dança do IEEAB. Acervo pessoal da autora. 

 

No grupo dos meninos, as atividades melhor aceitas foram as que envolviam 

trabalhos manuais (como desenhar, recortar e colar), utilizavam bola(s) como 

elemento(s) (como nas danças de espelho/imitação) ou que moviam mais a 

imaginação, envolvendo um nível maior de fantasia e representação. Suponho que 

essas aceitações possam também ter sido fruto da sensação de identificação, pois de 

modos diferentes essas atividades eram conhecidas e estavam em seus cotidianos.  

                                            
68 Também indicada nos tópicos alocados no Apêndice sob o nome de “Shakira”, pois várias vezes foi 
ao som da música Hips Don’t Lie da cantora que essa proposta aconteceu. Era a música (e atividade) 
mais pedida. 
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Figura 5: Durante consigna de proposta com bola - 19/10/2017.  
Local: Sala de dança do IEEAB. Acervo pessoal da autora. 

 

Algumas das atividades manuais citadas estão presentes desde o início da vida 

escolar, além de serem também desenvolvidas nas aulas de Artes69; A bola além de 

estar presente no cotidiano escolar, na nossa sociedade, mais que um brinquedo70 é 

também um objeto que traz todo um imaginário, permitindo brincar aqueles que por 

vezes não querem ser vistos como crianças. Ao fim, a fantasia é algo dado como 

inerente ao universo infantil, o “faz de conta” é parte do processo de desenvolvimento.  

Além disso, na entrevista, a Professora explicou que antes de receber a 

proposta da Biodanza, havia tentado o teatro como ferramenta de integração; como 

segue: “[...] eu tinha tentado fazer teatro com eles [...] Porque eu achei que era uma 

maneira de eles sentirem a necessidade do outro, pra que conseguissem de entrosar.” 

(Informação verbal71, Anexo B, p.130).  

Pode parecer contraditório no mesmo parágrafo colocá-los como crianças e 

dizer que podem não querer serem vistos enquanto uma, mas sendo essa a terceira 

                                            
69 Em geral as abordagens mais presentes e aceitas nessa disciplina, ainda são aquelas oriundas do 
campo das Artes Visuais. 
70 Pondero que aqui também podem estar presentes limitações binárias de gênero socialmente 
mantidas/impostas: “coisas de menino” e “coisas de menina”.  Mas não vou discorrer sobre isso neste 
espaço. 
71 Trechos da entrevista concedida pela Professora em dezembro/2017, a qual encontra-se transcrita 
na íntegra no Anexo B. 
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vez que vivo a dança junto a essa faixa etária, arrisco dizer que a contradição lhe é 

própria: eles e elas parecem estar numa zona de fusão/transição; essa suposição é 

oriunda também dos estágios de desenvolvimento de Jean Piaget, que sugerem que 

essa faixa pode ser tanto do período operatório-concreto, quanto do operatório-formal; 

a depender dos estímulos do meio (BROTHERHOOD e LEONEL, 2016). 

Ao cabo, compondo os momentos finais das aulas, elenco duas propostas que 

entendo serem mais próximas a ideia de regressão: “Ninho” e “Fotografia”. A Ninho 

aparece nos tópicos sobre as aulas também na expressão “dormir”; apontei-a assim 

pois na primeira vez que presenciei sua proposição as crianças pediram por ela 

dizendo “vamos dormir, eu quero dormir” e só mais adiante fui perceber que esse era 

o repouso do qual a Facilitadora comentou na entrevista enquanto me explicava 

alguns aspectos da metodologia da Biodanza no trabalho que vinha realizando com 

as crianças: 

A música não vai até o final, entendeu? Tu não precisa fazer a música até o 
final porque a criança perde o interesse, ela é muito rápida, muito ativa, ela 
tem uma percepção maior que o adulto, então ela vai cansar logo [...] É muito 
rápido o movimento com elas. Mas na hora do repouso elas não querem sair 
do repouso, porque é um ninho, é um colo. (Informação verbal, Anexo A, p. 
123)72 
 
 

Esse ninho era o momento em que as cortinas eram fechadas, a fim de diminuir 

a luminosidade, e ao som de músicas suaves as crianças deitavam-se nas almofadas; 

em geral elas eram acomodadas umas próximas as outras, por vezes formando um 

círculo no qual as cabeças apontavam para o centro. A duração parecia variar de 

acordo com a entrega e mesmo sendo algo solicitado por eles(as), às vezes era 

necessário lembrá-los(as) de qual era a ideia.  

Ao passo que essa era uma proposta de repouso, a outra se dá de modo mais 

movimentado e envolvendo o trabalho de confiança no par; seja o de confiar, seja o 

da responsabilidade de ser confiado. Na fotografia73, aos pares, um cobriu os olhos 

do outro com as mãos guiando-o pelo espaço, ora e outra abrindo as mãos como se 

fossem o obturador de uma câmera fotográfica; quem guia escolhe o ângulo e o quê 

mostrar. 

Essa atividade foi proposta somente no grupo dos meninos e a vivenciei tanto 

no grupo adulto, quanto junto aos alunos. Nessa manhã, ainda que tenham iniciado a 

                                            
72 Trechos da entrevista concedida pela Facilitadora em julho/2017, a qual encontra-se transcrita na 
íntegra no Anexo A. 
73 Essa atividade ocorreu no dia 23/11/2017: Apêndice I (p.96). 
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aula bastante agitados, notei que a maioria o fez sem sacanear o colega. No entanto, 

talvez ainda influenciados por uma das propostas realizadas naquele dia74, ao final fui 

alvo do famoso “mão-na-bunda”; o que me fez sentir um misto de confusão e 

incredulidade, mas os risos zombeteiros não me deixaram dúvidas. Naquele momento 

emudeci e de pronto coloquei o fato para a Professora quando acompanhei-os até a 

sala de aula. 

Hesitei quanto a expor tal fato aqui, mas sendo esta uma pesquisa que se 

declara etnográfica tendo como um dos objetivos tratar das interações no âmbito do 

grupo infante, penso ser pertinente. Especialmente porque os alunos envolvidos 

também foram citados na entrevista75 com a Professora: a saber, J.V.B. e L.G. Além 

disso, ainda que desde o início eu tenha tido dúvidas quanto aos meus limites, 

possibilidades e responsabilidades enquanto observadora-participante, deduzi que 

qualquer decisão influenciaria de algum modo o ambiente, pois acredito que (nesse 

tipo de episódio) calar também se constitui como um modificador, assim como o 

simples ato de estar presente. 

Assim, conversei com a Facilitadora e a Professora e segundo esta última 

houve conversa com os meninos e seus responsáveis, bem como registro em Ata 

escolar. Com a autorização da Professora, na semana seguinte, antes de levá-los 

para a aula de Biodanza, resolvi eu mesma conversar sobre tipos de abusos com a 

turma, colando a situação ocorrida e expondo como me senti quanto a ela; sem 

apontar nomes. 

Após a conversa, convidei-os a irmos para a aula de Biodanza; no trajeto até a 

sala um deles relatou ocorridos familiares de abusos. Na aula a primeira proposta 

tratava de recortes a fim de representar a família, concomitante a proposta de falar 

sobre ela e contar histórias absurdas (reais ou não). Nesse dia os dois meninos não 

estavam presentes e o encontro transcorreu de maneira diferenciada, me causando 

até certo estranhamento76. Mas o que mais chamou atenção foi uma fala dizendo “eu 

não vou sentar perto da Alice, vai que ela acha que eu passei a mão nela” – a qual 

                                            
74 Na qual partes do corpo tocavam em outras. 
75 Pontualmente, da página 131 à 133. 
76Meu orientador e eu conversamos sobre essa situação e ponderamos que esse 
estranhamento/essa diferença pode ter se dado tanto pela ausência dos referidos meninos (como 
afirma a Professora na entrevista), quanto pela forma com que me coloquei e pelas coisas que falei à 
turma, bem como por outros motivos que desconhecemos. 
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não respondi pois a aula se desenrolava, porém fiquei me perguntando se realmente 

deveria ter me colocado. 

Nesse mesmo dia, a aula das meninas77 iniciou pela chamada Roda de cultura, 

com a palavra Respeito ao centro; sendo solicitado que cada uma escrevesse o que 

era respeito, para si. Ao colocarmos nossos escritos no centro da roda, deveríamos 

dizer por que os escrevemos. Então a partir da colocação dos papéis contendo 

palavras ou expressões, poderíamos organizar proximidades e conexões segundo o 

entendimento próprio de encadeamento de ideias; o centro foi reorganizado algumas 

vezes. 

 

 

Figura 6: Roda de cultura - 30/11/2017.  
Local: Sala de dança do IEEAB. Acervo pessoal da autora. 
 

 

                                            
77 Tópicos sobre o dia 30/11/2017 encontram-se no Apêndice J (p.100). O momento citado inicia na 
página 102. 
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Figura 7: Roda de cultura - 30/11/2017.  
Local: Sala de dança do IEEAB. Acervo pessoal da autora. 

 

Na semana seguinte, conforme relatado78, a primeira aula da manhã aconteceu 

com todas as crianças da turma e foi novamente proposta a Roda de cultura, 

centralizando a palavra Respeito; dessa vez as palavras foram escritas por todos, mas 

somente a Facilitadora as organizou pois nenhuma criança se prontificou a fazê-lo. A 

pedidos, após o recreio79 as meninas vivenciaram a “Dança da amizade”, momentos 

em que vi expressas nitidamente as linhas da criatividade e afetividade; esse foi um 

momento de muita poesia visual, no qual contato e carícia foram propostos trazendo 

a tona a ideia de Biodanza enquanto “Pedagogia do contato” (TORO, 2002) que 

pretende promover “[...] a aprendizagem do contato sensitivo e o desenvolvimento das 

atitudes que envolvem a carícia” (Ibid, p.148). 

Ao fim, no último dia os meninos tiveram um encontro recheado de propostas 

lúdicas de representação e as meninas fizeram o que a Facilitadora chamou de “ritual 

da salada de fruta”; cada uma levou e picou uma fruta a sua escolha, colocando junto 

dela na tigela um desejo para o coletivo. 

Assim, considero que os dois dias de encontros ocorridos no mês de dezembro 

ensejam a finalização das escritas sobre os relatos e pontuo que ao tecê-lo percebi 

                                            
78 Relato completo: Apêndice K (p.105).  
79 Esses momentos estão apontado no Apêndice K, da página 107 à 109). 
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que não tenho fotografias registrando alguns dos momentos que achei mais 

significativos; algumas vezes porque era realmente inviável sair da prática, outras 

talvez por receio de modificá-los pela simples movimentação de pegar o celular.  

Adiante, o subcapítulo que segue procura trazer outras assimilações a fim de 

explicitar melhor a relação da Biodanza com o contexto da escola, além de buscar 

articular o referencial teórico à prática vivida, de modo a tecer aproximações. 

 

 

4.1 Memórias a espelhar: aproximações tri-anguladas 

 

 

A Biodanza é dança e, notadamente, no espaço escolar enfrenta mazelas 

semelhantes as que se ouve, vive ou lê-se no âmbito acadêmico da licenciatura. Esses 

entraves vão desde a dificuldade na aderência dos alunos às propostas até a 

desconsideração enquanto área do saber, passando ainda pelo desconhecimento dos 

gestores que não entendem ou não tem afinidade com as propostas.  

Essa prática não fugiu à regra. Em entrevista, a Facilitadora contou sobre os 

momentos iniciais de acertos das contrapartidas pela sala quando queriam designar-

lhe os ditos “alunos-difíceis” em avulso. Ela disse que pediu uma turma, explicando: 

“Eu não tenho como dar Biodanza, que é um trabalho de grupo, para um aluno.” 

(Informação verbal, Anexo A, p.119), então quase na metade do ano de 2017 ela foi 

chamada para atender a turma de quinto ano já citada. 

Como uma das particularidades da Biodanza na escola, em horário curricular, 

a Facilitadora falou que a diferença para um grupo semanal residia no fato de a criança 

poder escolher estar ou não presente. Além disso, pondo em consideração que a 

criança (na escola) tenha uma necessidade maior de movimento e expansão, quando 

questionada sobre os diferenciais de planejamentos para diferentes ambientes, falou:  

Embora a aula seja a mesma, ela é mais para expressar, para tirar aquela 
coisa, para mostrar que a criança sabe além do papel e da caneta. Então dar 
liberdade pra criança. [...] [Na aula] a primeira criança que sai do foco nós 
trocamos a música. Então é muita atividade no menor espaço de tempo. 
(Informação verbal 80, Anexo A, p.124) 
 
 

                                            
80 Trechos da entrevista concedida pela Facilitadora em julho/2017, a qual encontra-se transcrita na 
íntegra no Anexo A. 
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Nessas falas, a Facilitadora elenca dois pontos: Um deles é considerar que o 

fato de estar no ambiente escolar implique maior necessidade de expansão e 

expressão de movimento, remetendo a reflexões feitas por parte das autoras 

Fernanda Pinto (2014) e Débora Barreto (2008), ao demarcarem as influências da 

escola no corpo. Pinto, apoiada em Michel Foucault, salienta que o processo educativo 

empreende o controle social, a socialização do corpo, pois “[...] ao ingressar na 

escolaridade, a criança cedo começa a receber instruções de como estar e com[o] ser 

em sociedade, não só do ponto de vista comportamental, mas também corporal” 

(PINTO, 2014, p.42). Nesse sentido, a autora afirma que a Biodanza está na 

contramão, posto que contribui para uma “educação selvagem” (Ibid). Por isso,  

É fundamental buscar, na educação, a essência da beleza, procurando 
compreender o sentido da escola no corpo, nos sentimentos, na experiência 
e na vida. Se compreendermos esse sentido, será possível reconstruí-lo 
(BARRETO, 2008, p.44). 
 
 

O outro ponto presente na fala, que é corroborado pelos tópicos de registros 

das aulas, diz respeito a quantidade de propostas em uma aula. Em algumas manhãs 

haviam tantas atividades e variações que era difícil conseguir registrar com esmero81. 

Noto como outra característica dos grupos a quantidade de propostas para um e outro, 

pois geralmente o grupo dos meninos tinha mais proposições.  

Por fim, ao lançar um olhar para a totalidade dos aspectos elencados até aqui, 

é possível dizer que eles são comuns a muitas práticas de dança no ambiente escolar, 

o que inclui a prática de Biodanza. O que há de mais atípico é sua proposta colocar 

como centro de uma aula a importância do afeto, do sentir, da conexão ao invés dos 

conteúdos; aliás, os conteúdos estavam presentes, assim como alguns outros pontos 

tidos como indispensáveis.  

Por conseguinte, aqui parto a uma conversa com os modos de abordagens 

propostos por Isabel Marques, sem a ideia de defender a Biodanza e tampouco ter a 

pretensão de criticar uma das referências teóricas nacionais no âmbito do ensino da 

dança na escola, mas, sim, qualificar a prática estudada. A partir do que considero ser 

o meu lugar de fala, nesse momento olho para o que vi(vi) e pesquisei procurando 

aproximações, relações, diferenciações, dos pressupostos estudados durante a 

graduação.  

                                            
81 Aliás, vejo isso como falha: como pode ser percebido, consegui relatar textualmente um número 
ínfimo de encontros.  
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De antemão, consoante o referencial, é possível reparar que a Biodanza não 

foi idealizada para ser uma terapia, embora tenha e admita desdobramentos 

terapêuticos, mas, sim, um modo de integração e reeducação (TORO, 2002). Na 

experiência em campo penso que seus potenciais catártico e terapêutico82 foram 

explícitos, sendo válido (re)estabelecer que a Biodanza tem uma metodologia própria 

que lhe confere modos de abordagens e características singulares, que não são 

melhores nem piores que a triangulação dos elementos da linguagem da dança; são 

ideias diferentes, com fins diferentes. 

Como uma necessidade pessoal, com potencial de serventia coletiva, elenquei 

o último objetivo para tentar me encontrar em meio a ideias que considero profícuas 

para se complementarem. A saber, perceber em que medida podem se relacionar a 

prática estudada e a triangulação proposta para a Dança, enquanto arte/educação, na 

escola.  

Assim sendo, como pontuei no referencial, a presença efetiva da Dança no 

espaço escolar ainda é um evento extracotidiano e igualmente o é participar das aulas. 

Portanto, entendo que o simples fato de experienciá-la é capaz de causar 

movimentações que transbordam a sala, pois o corpo da aula é o corpo fora da aula 

modificado pela experiência. Dito isso, pondero que possivelmente esse 

transbordamento é consequente da indissociabilidade que somos. Logo, uma aula de 

dança dificilmente fica de fato restrita ao espaço ou às pessoas que dela participam. 

De modo semelhante, suponho que uma aula de Dança sempre está engajada 

a alguma ideia socio-político-cultural, mesmo que se tenha a ilusão de uma aula 

“apolítica”83, pois, ao se planejar uma aula, independente de se ter a intenção de 

estimular posicionamentos críticos-reflexivos, se está fazendo política; ela foi pensada 

por um(a) professor(a) que a construiu segundo suas ideias e ideais. Logo, essa 

construção se dá por escolhas e toda escolha é política, porque traz em si modos de 

(se) perceber, pensar e agir frente às situações. 

Assim, vejo com igual importância a aula de Dança com caráter crítico-reflexivo 

e aula de Dança que centraliza o sentir e a emoção, pondo em pauta “[...] a 

possibilidade de um autodesenvolvimento da criança: autoexpressão, 

                                            
82 Não elenco como traço o potencial educador, pois me apoio nas teorias que afirmam que a educação 
acontece a todo tempo, em todo lugar, independente de se ter a intenção. 
83 Como parece ser o caso do ideário da Biodanza, pois, segundo Pinto (2014, p. 33), Rolando Toro 
afirmava que aquilo que é dialógico não é vivencial de modo a recusar as ideias politizadas de Paulo 
Freire. 
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autoconhecimento, autolibertação, autocontrole, autoeducação”  (MARQUES, 2012, 

p.150-151, grifo da autora), em especial o autoamor, pois, colocar o amor próprio em 

voga não é estimular o individualismo, é estimular todos aqueles autos, porque eu só 

posso olhar o outro em sua complexidade e “outrar-me”84, olhando a mim e aos meus 

processos primeiramente ou concomitantemente.  De mais a mais 

Estas dimensões educacionais podem contribuir para a formação de pessoas 
conscientes do seu potencial sensível, imaginativo e criador. Além disso, pela 
sensibilização e experiência estética, o indivíduo é estimulado a perceber e 
agir no mundo de maneira crítica e harmoniosa. Na medida em que equilibra 
a racionalidade e a sensibilidade humana, o ensino de Arte [/dança] contribui 
para a educação de cidadãos autônomos e conscientes de suas emoções, 
pensamentos e ações, no mundo em que vivem (BARRETO, 2008, p. 98). 
 
 

De modo explícito e conveniente recoloquei algumas das citações que outrora 

utilizara no referencial teórico a fim de atribuir-lhes mais (e outros) sentidos, pois, 

como sugerem alguns teóricos, a possibilidade de construir conhecimento e conexões 

está também no ato de atribuir sentidos ao que se vive; idem, aos conteúdos. Assim, 

para facilitar as próximas tramas, relembro os conteúdos específicos da área da 

Dança, segundo Isabel Marques: 

[...] aspectos e componentes do aprendizado do movimento (aspectos da 
Coreologia e Educação Somática); áreas de conhecimento que 
contextualizem a dança (História, Estética, Apreciação e Crítica, Sociologia, 
Antropologia, Música, assim como saberes de anatomia, fisiologia e 
cinesiologia) e possibilidades de vivenciar a dança em si (repertórios, 
improvisação e composição coreográfica) (MARQUES, 2012, p. 34). 
 
 

Portanto, ao fazer uma espécie cruzamento entre os conteúdos citados e as 

práticas vivenciadas, percebo alguns apontamentos viáveis, os quais transcrevo a 

seguir, de modo a tentar evidenciar em que momentos e como estavam retratados.  

Tão logo, afirmo que vi(vi) aulas em que as propostas de movimento eram 

explicadas menos quanto a sua execução e mais quanto a sua intenção. Ou seja, a 

Facilitadora se utilizava da demonstração, lembrando sempre que cada corpo se move 

de um jeito, tendo seu próprio movimento. Essa demonstração integra as estruturas 

das aulas de Biodanza (tanto no grupo adulto, como no infantil), pois parte do 

funcionamento dos neurônios-espelho; que por sua vez, tiveram suas capacidades 

                                            
84 Segundo Gomes: “Fernando Pessoa para enunciar a heteronímia criou para a língua portuguesa o 
verbo ‘outrar-se’ e o substantivo ‘outragem’ [...]; o eu de Fernando Pessoa fala sempre de um Ele, isto 
é, fala da perspectiva da alteridade, fala como o outro, observa observando-se a partir do espelho 
sígnico”. (GOMES, 2005, p.96, grifo meu) 
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devidamente apresentadas em momento oportuno, por exemplo, quando alguém 

estava impossibilitado de fazer a aula. 

De modo similar, as questões ligadas à contextualização histórica e sobre a 

prática em si também foram faladas frente a uma oportunidade. Como aconteceu 

quando uma criança queria que tocasse outro estilo musical: Conforme já foi 

expressado, a Biodanza tem um estudo semântico musical próprio para a sua prática 

e isso foi explicado ao longo das aulas, aproveitando os desejos manifestados. Isto é, 

a Facilitadora se dispunha a ouvir as música desejada junto às crianças que a 

solicitaram e explicou-lhes que a batida da música para a Biodanza deveria ser aquela 

que bate num compasso próximo ao do coração; um compasso constante que acelera 

e desacelera, com pouca ou nenhuma disritmia85. Complementando a explicação, 

também falou sobre os estudos que Rolando Toro fez86 e que o levou a estruturar o 

método da Biodanza. 

 No que lhe concerne, explicações abrangendo conhecimentos anatômicos, 

fisiológicos e cinesiológicos foram mais escassas, se restringindo a um ou outro 

momento de consigna. Porém, o que não aconteceu e infiro não acontecer em uma 

aula de Biodanza são os trabalhos com repertórios de movimento e composição 

coreográfica, visto que sua prática se pauta essencialmente na dança enquanto 

movimentação espontânea; por isso, improvisada. 

Em tempo, percebo que no tocante ao refinamento estético e/ou à 

sensibilização dos sentidos, parcamente os momentos de rodas de intimidade verbal 

foram os mais proveitosos, especialmente no grupo das meninas; no qual era possível 

se deixar ao instante por mais tempo. Sendo importante lembrar aqui que segundo o 

referencial, os modos de abordagens em Biodanza dependem, também, do grupo a 

que se destinam. Assim, ao olhar para o exposto, fica evidente que um dos seus 

objetivos mais básicos e perenes é sensibilizar os sentidos.  

Talvez essa sensibilização cenestésica global a que a Biodanza se propõe 

pudesse funcionar (ou já o faça) como um primeiro passo para uma educação estética 

(BARRETO, 2008), já que  

 

Na busca de uma educação mais sensível e humanizada, Duarte Júnior 
(1995) desenvolveu uma concepção de educação fundada na beleza e 
fundamentada na estética, na sensibilidade humana. Este autor ascende com 

                                            
85 Numa linguagem musical, penso que seria haver pouco ou nenhum contratempo. 
86 Sobre os quais discorri na parte destinada a contextualização. 
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sua obra o compromisso do educador de formar pessoas mais sensíveis para 
que, consequentemente, elas possam pensar de maneira mais crítica. Os 
fundamentos de uma educação estética envolvem uma ideia de construção 
de conhecimento com base nas percepções, na sensibilidade, na imaginação 
e na criatividade humana. Desta forma, o conhecimento de uma coisa se dá 
através da percepção e da experiência no mundo vivido e, posteriormente, 
pelas vias da racionalidade (BARRETO, 2008, p.43, grifo da autora). 
 
 

Partindo dessa citação e parafraseando os autores Toro (2002) e Barreto 

(2008) infiro que o processo de apreensão de conhecimento no mundo é corpo-

vivencial e, posteriormente, cognitivo-verbal; ou seja, “das vivência aos significados” 

(TORO, 2002, p.30). 

É notório que as aproximações parecem se restringir à esfera da Biodanza, 

mas imagino que como em qualquer aula de dança, o(a) professor(a)/facilitador(a) 

seja o pivô a fazer, estimular ou explicitar atravessamentos possíveis, pois, “A ele 

cabe recriar seu próprio discurso, expressá-lo com clareza, promover e conduzir as 

discussões entre os educandos e mostrar-se aberto a ouvir e perceber esses 

educandos” (BARRETO, 2008, p.50). 



 
 

5 Autopoiese reticente: Considerações de um(a) soma 

 

 

“O sujeito da experiência é um sujeito ‘ex-posto’. Do 
ponto de vista da experiência, o importante não é nem 
a posição (nossa maneira de pormos), nem a ‘o-
posição’ (nossa maneira de opormos), nem a ‘im-
posição’ (nossa maneira de impormos), nem a ‘pro-
posição’ (nossa maneira de propormos), mas a ‘ex-
posição’, nossa maneira de ‘ex-pormos’, com tudo o 
que isso tem de vulnerabilidade e de risco.” 

(Jorge Larrosa Bondía) 

 
 

O último parágrafo abordando o papel do(a) professor(a)/facilitador(a) enseja o 

que agora percebo ter sido um dos grandes mobilizadores dessa escrita: querer 

perceber quem sou eu/educadora do corpo, da dança. Dessa maneira penso ter criado 

uma relação de espelho com a Facilitadora, de um modo que olhar para suas 

propostas e suas abordagens refletiam imagens de lembranças das minhas 

propostas, assim como aspirações futuras; naquele presente, eu procurava apenas 

ver o que e como reverberava.   

Assim, essa pesquisa proporcionou entrar em contato com literaturas e 

pessoas que me fizeram perceber que na minha trajetória enquanto graduanda, a 

Dança teve marcadamente expresso seu desdobramento terapêutico, ainda que eu 

objetivasse o trabalho artístico/pedagógico; isso aconteceu tanto no tocante aos 

mo(vi)mentos que percebi em mim, quanto às abordagens que escolhia ao dar aulas 

e oficinas. À vista disso, reiterando, penso que caráter holístico e consciência socio-

política-cultural não se constituem como excludentes um do outro, me parecendo, 

inclusive, que ambos se constroem a partir do processo de sensibilização, que 

acontece de modo gradual, alterando a percepção de mundo e de si no mundo, 

potencializando o processo de tomada de consciência crítico/reflexiva. 
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A partir do que sugere Toro (2002), essa sensibilização pode começar pelo 

olhar: olhar para si, olhar para o outro, olhar(-se) junto ao outro, a partir do olho do 

outro, refletir o outro, apreciar seu próprio reflexo no olho do outro; olhar com visão 

ampla procurando perceber o que há em torno; deixar vir ao foco aquilo que está na 

visão periférica, quase imperceptível. Olhar, com a consciência de que um mero ato 

de olhar (ou não) já modifica a coisa, o fenômeno ou a pessoa (que poderia ter sido) 

olhada. Pois “[...] as crianças na escola precisam sentir que estão sendo olhadas, 

precisamos olhar mais as crianças” (Informação Verbal87, Anexo A, p.127). 

Leia-se aqui que quando falo em olho(s) não me restrinjo a ideia de órgão de 

visão, que por si só já seria bem complexa, nem à máxima de que “os olhos são a 

janela da alma”, mas como um microcosmos que é indissociável de um 

micro/macrocosmos (corpo), que também é indissociável do seu macro/microcosmos. 

Do mesmo modo, esse ato de olhar é metafórico pois trata-se mais de perceber 

(complexamente); o que implica, novamente, sensibilidade e, não raro, mediação, 

facilitação. Afinal, 

A escola é um ambiente de vida e, ao mesmo tempo, um instrumento de 
acesso do sujeito à cidadania, à criatividade e à autonomia. Não possui fim 
em si mesma. Ela deve constituir-se como processo de vivência, e não de 
preparação para a vida. Por isso, sua organização curricular, pedagógica e 
didática deve considerar a pluralidade de vozes, de concepções, de 
experiências, [de sentires,] de ritmos, de culturas, de interesses. A escola 
deve conter, em si, a expressão da convivialidade humana, considerando 
toda a sua complexidade. (THIESEN, 2008, p.552) 

 

 

Importante pontuar que embora tenha escolhido os conteúdos elencados por 

Marques (2012) como um meio de conseguir aproximar as propostas, vejo o trabalho 

com eles como uma consequência dos objetivos. Pois para tentar tecer uma trama na 

qual características da Dança enquanto Arte/Educação se entrelaçam com as da 

Biodanza, primeiramente é (e foi) fecundo compreender e viver suas propostas, o que 

são e quais suas importâncias. Sendo, pois, “[...] importante refletir sobre o[s] 

conceito[s], objetivos e dimensões educacionais da Arte [e da Biodanza], antes de 

discutir, propriamente seus conteúdos” (BARRETO, 2008, p.98). 

Atualmente poderia dizer que vislumbro na dança somática um ponto 

congruente, no encontro da Biodanza com Dança/Educação, pois traz toda uma visão 

holística, que também considera as emoções e os sentimento, unida a um 

                                            
87 Trechos da entrevista concedida pela Facilitadora em julho/2017, a qual encontra-se transcrita na 
íntegra no Anexo A 
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fazer/apreciar artísticos, que me parecem um terreno fértil para desenvolver propostas 

(d)e corpos críticos/reflexivos/dialógicos/artísticos/afetivos. 

Com isso, quero dizer que o pensar/fazer/sentir a dança enquanto 

arte/educação me move. Assim, traçar esta pesquisa não significa achar que o 

trabalho com ela não envolva devidamente as emoções e os sentimentos, pois, 

A dança, como forma de arte, está engajada com o sentimento cognitivo e 
não somente com o sentimento afetivo [...]. Em nossos corpos, dançando, os 
sentimentos cognitivos se integram aos processos mentais para que 
possamos compreender o mundo de forma diferenciada, ou seja, artística e 
estética. (MARQUES, 2012, p.28, grifo da autora) 
 
 

No entanto, a Biodanza traz a sensibilização atrelada à afetividade, propondo 

uma “Pedagogia do contato” (TORO, 2002), na qual se trabalham aspectos que vão 

ao encontro da postura crítica/reflexiva que Marques (2012) aponta como 

indispensável a prática artístico/pedagógica. A relembrar, os desdobramentos 

esperados do trabalho com a afetividade são: 

[...] reconhecimento do valor intrínseco do outro; capacidade de 
identificação/empatia; capacidade de vínculo; abertura à diversidade; 
capacidade de dar limite a uma agressão externa; feedback; altruísmo; 
reconhecimento do outro como parte de mim mesmo (SARPE, 2017, p. 112). 
 
 

Esta pesquisa teve seu início “oficial” na disciplina Projeto em dança, mas não 

sei precisar quando ela realmente começou. Isso se expressa na capa do meu diário 

de processo; um caderno confeccionado por mim na mesma época em que estive no 

meu primeiro grupo regular. Na capa há expressões como “(devaneios) reticentes…” 

e “ser autopoiético, reticente…”. Dentro há anotações realizadas nas aulas da referida 

disciplina, assim como todo o conteúdo de Fisiologia aplicada à dança; há também 

registros dos encontros de orientação de TCC; tem rabiscos cotidianos (um tanto 

triviais); em algumas folhas esparsas encontro desenhos daqueles que amo, além de 

um e outro desabafo. Dentro tem anotações referentes a esse período de pesquisa 

propriamente dita. Em suma, poderia dizer que suas folhas trazem partes da minha 

biodança, da minha dança na vida.  

A expressão “autopoiese reticente” em significação livre, porém embasada em 

dicionário, seria algo como compor a si mesmo num movimento constante que é mais 

e maior do que se pode, deseja ou consegue expressar. Em Biodanza, poderia ser 

uma (auto)recriação no silêncio, no não dito; aquele espaço entre um encontro e outro 

que é próprio para que o vivenciado reverbere e transborde, só sendo verbalizado na 
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próxima roda. Assim, o processo de pesquisa deste trabalho de conclusão está sendo 

de suma importância na autopoiese enquanto futura professora/artista/pesquisadora. 

 É importante ressaltar aqui que esse trabalho põe em texto a minha 

perspectiva, ele é fruto de quem sou/estou nesse momento. Além disso, reitero que a 

intenção aqui foi (vi)ver a prática estudada buscando somas, identificações, 

aproximações, sob um ponto de vista construtivo do saber que (se) percebe (n)a 

prática de outrem e, diante de falhas, escolhe acolher ao invés de julgar. Diferente do 

julgamento, que me parece inerente ao humano, o acolhimento por vezes é um uma 

postura que necessita a intenção de fazê-lo. 

Nesse viés, acolhi-me também. Afinal, como escrito em Roda de intimidade 

verbal, a reaproximação com a Biodanza se deu em virtude desse trabalho, que se 

transfigura como uma possível roda de boas vindas antecedendo novas vivências, 

agora, incorporada pelas passadas. Nele busquei permitir-me expor registrando aquilo 

que é (eu-)soma das experiências no decorrer do(s) (des-)caminho(s) “Vida com 

ênfase em Dança-Licenciatura”88.  

Nesse momento entendo-me autopoiética, pois reconheço-me 

artista/educadora e, portanto, (auto)pesquisadora, pois a partir desse estudo outros 

questionamentos e potencia(i)s emergiram: o movimento segue, reticente. 

Por fim, se toda escolha é política, o afeto é política. Assim passo a (me) 

perguntar Qual o lugar do afeto nas nossas escolas?. 

 

                                            
88 Em setembro de 2009, quando ingressei nessa graduação, ela se chamava Dança com ênfase em 
Dança-Teatro. 
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APÊNDICE A: DIÁRIO DE PROCESSO – Mapeamento das atividades 

Meninas  
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APÊNDICE B: DIÁRIO DE PROCESSO – Mapeamento das atividades 

Meninos 
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APÊNDICE C: DIÁRIO DE PROCESSO – 13/07/2017 

 

A seguir teço relato referente ao encontro de Biodança, do dia 13-07-2017, da 

turma do 5º ano do I.E.E. Assis Brasil, que teve duração de 1h. No transcorrer do texto 

é possível perceber mudanças quanto a pessoa do sujeito, ou seja, ora me coloco 

como parte do acontecimento (nós), ora me coloco como observadora que relata; fiz 

isso para explicitar as atividades das quais participei junto com os alunos, atendendo 

às consignas como eles. 

Na quinta-feira (dia em que ocorrem os encontros com a turma) fui preparada 

para uma “turma da pesada”; com espírito leve e borboletas no estômago, ansiava 

conhecer as abordagens que viriam da facilitadora citada e já de início me surpreendi. 

Enquanto eu e a Facilitadora conversávamos minutos antes da aula, durante o 

recreio, as crianças volta e meia entravam na sala e trocavam algumas palavras, 

parecendo estar à vontade e curiosas. 

O sinal soou. 

As crianças chegaram. 

Ao centro da sala, estendido no chão, um tecido grande as esperava e elas 

demonstraram já saber para que ele servia; em meio aos burburinhos típicos de uma 

turma de escola, foram se acomodando sentados em roda, na qual a Facilitadora e eu 

também sentamos. 

A aula iniciou com uma breve fala de recepção da Facilitadora, dando as boas 

vindas aos alunos e assinalando que na parte final da aula haveria atividades com 

desenho livre; o que deixou a turma bem animada. 

Em seguida, levantados, começamos uma dança de roda em total consonância 

com a música, com movimentações simples para acordar o corpo89. Sempre girando, 

ora de mãos, ora realizando movimentações como bater palmas, bater os pés no chão, 

pular, etc. Nesse momento um grupo de umas 5 alunas se amontoou em um dos 

cantos das sala, alegando que estavam cansadas. A Facilitadora negociou com elas 

dizendo que na primeira atividade poderiam ficar ali, mas após teriam que participar 

(o que realmente aconteceu, até porque elas foram lembradas do combinado).           

A segunda atividade foi o Caminhar teimoso, durante a qual deveríamos fazer 

outra coisa, exceto o que fosse falado (Ex.: se o verbo falado for “pular”, a única coisa 

                                            
89 Fala da Facilitadora. 
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que não se deve fazer é pular), no decorrer foram ditas coisas como: caminhar, pular, 

agachar, correr. 

A terceira atividade começou em duplas (alternando ao seu longo) e finalizou 

em grupo; consistiu em uma espécie de brincadeira de Adoleta dançada. (Ativação: 

sincronização dançante com palmas). 

Em seguida, voltamos à roda e iniciamos as atividades que envolviam 

desenhos: a primeira orientação era bater com o giz de cera na folha de acordo com 

o ritmo musical e ao sinal dado pela Facilitadora, passar a folha para o colega da 

direita, que seguia fazendo o mesmo exercício. A segunda orientação foi rabiscar na 

folha qualquer sentimento/vontade, ainda procurando estar em consonância com a 

música (como anteriormente, ao sinal, passávamos a folha para o colega da direita). 

Enquanto isso, as músicas iam tocando e trocando. Em seguida, foi orientado que as 

crianças desenhassem em duplas, ao mesmo tempo na mesmo folha. Pouco a pouco 

o número de alunos num mesmo grupo foi aumentando e ao fim foram distribuídas 

quatro cartolinas, nas quais os membros dos pequenos grupos deveriam desenhar 

juntos. 

Expondo as quatro cartolinas no centro da sala, finalizou-se o encontro que, 

inclusive, foi elogiado por um aluno: “Essa foi a melhor aula de Biodanza!”. E baseada 

no que a Facilitadora havia exposto sobre a turma, fiquei positivamente surpresa, pois 

a participação foi de praticamente 100% da turma, com exceção de uma menina, que 

ia e vinha, ora fechando-se em um canto da sala, ora participando das propostas. 

Assim que a turma se retirou da sala, a Facilitadora e a professora regente da 

turma trocaram alguma palavras que chamaram minha atenção: conforme a 

professora colocou, naquela manhã um tal “menino-problema” havia faltado à aula, 

fato que, segundo ela, propiciou um encontro mais tranquilo e produtivo, expondo 

ainda que o mesmo costuma deixar as outras crianças constrangidas em qualquer 

atividade de aula. Sobre isso, sobre as posturas e os desenhos dos alunos, a 

Facilitadora deu um parecer que me pareceu ser de cunho mais psicanalítico para a 

professora, atentando-a para coisas que ela considerava serem pedidos de maior 

atenção pois poderiam estar envolvendo algum tipo de abuso e/ou violências. 

Após a saída da Professora, conversamos e a Facilitadora demonstrou seu 

contentamento com o encontro e fez questão de colocar que pensa ser indispensável 

realizar um trabalho humanizador com os professores, e que, apesar dos seus 

convites, a professora regente se recusou a participar efetivamente das propostas.   
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Por fim, essa estava sendo a terceira aula de Biodanza com a turma e as linhas 

de vivência pretendidas foram vitalidade e criatividade90. Assim, as músicas utilizadas 

iam do estilo clássico a um estilo infantil na linha de Palavra Cantada, MPBaby, 

Adriana Partimpim. Algo que de início me fez questionar se naquela faixa etária (10 e 

11 anos) não se estaria forçando uma infantilização, além disso, uma das crianças 

demonstrou querer ouvir outro tipo de música. Mas pensando na íntima relação que a 

Biodanza tem com a semântica musical (inclusive tendo um estudo próprio) procurei 

cessar ao máximo meus julgamentos, a fim de observar mais e perceber como as 

crianças se relacionariam com as propostas até o fim da aula. Outro ponto 

surpreendente, pois no único momento que algumas meninas debocharam de estar 

tocando a canção Alecrim, a Facilitadora convidou-as a cantar junto com a música e 

aos poucos outras crianças foram aderindo e quase toda a turma cantou ao menos 

um trechinho. 

 Como se diz popularmente, nem tudo são flores, e esse é um relato de uma 

escola comum, com crianças únicas em suas singularidades mas também comuns, 

então obviamente houve momentos que, para se fazer ouvir, a Facilitadora chamou a 

atenção das crianças, lembrando-as que para ela poder falar, elas deveriam deixá-la 

falar, ouvir suas orientações. E apesar de estar lidando com uma turma de 20 alunos, 

essas foram as poucas ocasiões em que a Facilitadora se impôs e precisou fazê-lo. 

Nesse encontro não percebi aquilo para o qual havia tentado me “preparar”: a 

violência, o bullying e a negação ao extracotidiano.  

                                            
90 Segundo a Facilitadora. 
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APÊNDICE D: DIÁRIO DE PROCESSO – 17/08/2017 
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APÊNDICE E: DIÁRIO DE PROCESSO – 05/10/2017  

Meninos 
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APÊNDICE F: DIÁRIO DE PROCESSO – 19/10/2017 

Meninos 
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Meninas 
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APÊNDICE G: DIÁRIO DE PROCESSO – 26/10/2017 

Meninas 
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APÊNDICE H: DIÁRIO DE PROCESSO – 09/11/2017 

Meninos 
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APÊNDICE I: DIÁRIO DE PROCESSO – 23/11/2017 

Meninos 

 

Como ficou acertado em conversa com a diretoria da escola, fui até a sala de 

aula para acompanhar os alunos dali até a sala de dança. No percurso entre os locais 

foi possível perceber uma agitação maior que a costumeira. 

O encontro iniciou às 8:30 e assim como na semana anterior, iniciamos com os 

meninos, que ao chegarem na sala foram logo tirando os calçados, sendo 

recepcionados pela Facilitadora e pela outra monitora. 

A aula iniciou com duas rodas, uma dentro da outra, nas quais os integrantes 

da roda externa voltavam-se para o centro e os da roda central voltam-se para fora, 

de modo que ficamos uns de frente para os outros; ambas girando sempre para a 

direita, dando a impressão visual de que as rodas giravam para lados opostos. Foi 

indicado que cada um fizesse caretas para o colega que passasse na sua frente. 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

Meninos 
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APÊNDICE J: DIÁRIO DE PROCESSO – 30/11/2017 

Meninos 
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Meninas 
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APÊNDICE K: DIÁRIO DE PROCESSO – 07/12/2017  

Todos 

 

No caminho para aula a Facilitadora comentou que em conversa com uma 

amiga que é professora na escola, a mesma disse que esta turma ainda é considerada 

uma das mais violentas, com maior incidência de bullying. Como em pensamento alto, 

a facilitadora afirmava que tínhamos que encontrar uma maneira deles entenderem e 

pararem com isso… 

 

 

 

Em virtude de esta ter sido a penúltima aula, havíamos combinado entre nós e 

com as crianças de realizá-la ainda de modo separado e somente na última unir todos 

para uma finalização/confraternização biodanzada. Mas a pedido da professora da 

turma, que teria um compromisso, às 8:40 fui buscar todos (meninos e meninas) na 

sala de aula para trazê-los  à aula de biodanza. 

Assim, às 8:45, iniciamos a chamada roda de cultura com as 20 crianças 

presentes. Quando chegamos na sala, ao centro estava um papel com a palavra 

“respeito” escrita em caneta vermelha. Enquanto alguns já foram tirando os calçados 

e sentando-se à roda, outros (especialmente os meninos) fizeram as costumeiras 
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“brincadeiras” e outros foram ao banheiro, até que estávamos todos na roda. Foram 

distribuídas canetas hidrocor e um pedaço de papel, com a indicação de que cada um 

escrevesse no seu papel “o que é respeito para mim?”. 

Muitas palavras e expressões surgiram como: educação, mais amor, ter limite, 

não fazer bullying, “educação= respeito≠bullying”91, entre outras. Chamando atenção 

o fato de que naquele momento, no qual cada um devia dizer o que havia escrito, 

justificando, a facilitadora pediu de muitos modos que o respeito se fizesse presente, 

já que todos falavam ao mesmo tempo,  em conversas cruzadas, por vezes 

debochando. 

Após todos os papéis serem colocados ao centro, os alunos foram convidados 

a organizá-los do modo como entendiam que as coisas se encadeiam, verbalizando, 

como aconteceu na aula anterior. No entanto nenhum se propôs, então somente a 

facilitadora o fez. 

Restando somente 10 minutos de aula, pois o horário do recreio se aproximava, 

e aproveitando a deixa de vários alunos já estarem sentados de modo mais recostado 

ou até deitados, foi proposto que todos deitassem e se concentrassem na respiração, 

procurando fazê-la profundamente. A resposta à solicitação durou alguns segundos e 

em seguida já começaram a dispersar. 

A Facilitadora finalizou o encontrou e demarcou que o próximo não seria com 

todos juntos, mas separados… As meninas, de modo geral, ficaram contentes pois a 

maioria reclamou da não cooperação de muitos meninos, o que fez com que a aula 

não fluísse, segundo elas. 

 

Meninas 

 

Em virtude das meninas terem expressado seu descontentamento diante da 

não fluidez da aula, após o recreio o encontro foi apenas com elas. Iniciamos com 

umas roda de conversa e chimarrão. No centro da roda, estavam os desenhos que 

foram feitos na última aula92 e foi solicitado que elas sentassem próximas ao desenho 

que haviam participado da elaboração. Então, como na última aula não foi possível 

fazer a apreciação e apresentação, elas foram convidadas a mostrar e falar sobre o 

                                            
91 As duas alunas que escreveram essa expressão disseram que se trata de algo que a professora 
escrevia todos os dias no início da aula, na parte do superior do quadro, até metade do ano letivo 
92 O qual deveria representar como elas se imaginavam daqui a 20 anos. 
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que desenharam. Ao fim, algumas meninas queriam seguir desenhando e outras 

queriam aula de Biodanza, alegando que desenhos elas poderiam fazer em qualquer 

outro momento, mas a aula de Biodanza, não. A Facilitadora, então, expôs que 

poderíamos seguir desenhando ou fazer a “dança da amizade”, o que gerou uma 

votação na qual a dança prevaleceu.  

Assim sendo, fomos para a tradicional roda de ativação girando para direita. 

Em seguida foi proposta a “caminhada afetiva, com o peito pra fora, chegando antes 

da cabeça, se deslocando e ocupando todo o espaço da sala”93.  

 

 

 

                                            
93 Fala da facilitadora. 
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APÊNDICE L: DIÁRIO DE PROCESSO – 15/12/2017 

Meninos
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Meninas 
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APÊNDICE M: ROTEIROS DAS ENTREVISTAS – Facilitadora  

 

- Nome. Idade. Formação (Acadêmica). 

- Há quanto tempo estás envolvidas com a Biodanza? 

- O que é Biodanza pra ti? 

- A Biodança se caracteriza como terapia? 

- Como começaste essa experiência na escola? 

- Já havia tido alguma outra experiência no âmbito escolar? Se sim, quais? 

- Há orientações ou bases metodológicas de como devem ser as aulas de 

Biodanza para crianças? Se sim, quais? Segues essas orientações? 

- A aula planejada e desenvolvida para crianças, no ambiente escolar, se difere 

da aula de qualquer outro espaço?  

- Há uma divisão entre vocês quanto a quem será a responsável pela 

preparação e desenvolvimento da aula? 

- Como tu percebes a relação Biodanza e escola? 

- Há algum diálogo com a prática escolar? 

- Como foi a escolha da turma? 

- Quais as percepções de vocês até agora (desafios, felicidades…)? 
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APÊNDICE N: ROTEIROS DAS ENTREVISTAS – Professora 

 

- Nome. Idade. Formação (Acadêmica). Tempo de atuação profissional. 

- Como tu percebes a dança ao longo da tua vida? 

- Como foi essa experiência? 

- O que é Biodanza pra ti? 

- Já conhecias a Biodanza? Se sim, de que modo? 

- Há um porquê especial para tua turma ter sido escolhida? 

- Notas algum efeito dessa prática nos alunos? 

- Percebes alguma relação entre a aula de Biodanza e a tua aula? 

- Como observadora das aulas, quais as tuas percepções? 
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APÊNDICE O: TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Modelo em branco 

 

 

 



 
 

Anexos 
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ANEXO A: TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS - Facilitadora  

Alice: Há quanto tempo estás envolvida com a Biodanza? 

Facilitadora:  Eu comecei a Biodanza em 2004, eu particularmente – fazer a 

Biodanza. Em 2004, eu entrei pra formação, em 2007 comecei grupo em Pelotas, e 

desde 2007 não parei mais. 

Alice: E o que é a Biodanza pra ti, particularmente? 

Facilitadora: Nesse momento da minha vida, voltando dessa situação de incêndio, 

voltando de tudo que eu tô passando, a Biodanza é uma reconexão com a vida. Então 

esse final de semana mesmo que eu passei com Biodanza, foi toda essa percepção 

de renascimento, né, eu sempre tive a visão de que a Biodanza ela não muda minha 

vida, mas ela me fortalece pra passar pela vida. Então, Biodanza é vitalidade, é 

criatividade, é expressão de si, é disposição pra viver. Então, “como tu faz tudo isso?”, 

que é o que eu ouço bastante, “como tu tá bem se a tua casa pegou fogo?”... eu não 

peguei fogo, foi minha casa que pegou fogo. Então “como tu tá bem se tu perdeu 

tudo?”, sim eu perdi tudo que estava na casa, mas eu não perdi a vida. Essa 

percepção da vida, essa disposição pra perceber que eu não sou o incêndio. Então o 

que aconteceu: minha vida em 2000, 2001… até 2001 minha vida era uma maravilha, 

um mar de rosas; viajando, fazendo tudo o que eu queria e, em 2001, a mãe da Lia e 

da Helena pegou um câncer. E aí o médico disse “seis meses de vida”... duas crianças 

com 4 ou 5 anos, o que eu faço da vida? Me venho pra Pelotas pra ajudar. Passam-

se… isso foi em agosto, bem na época do aniversário da mãe. Quando foi em janeiro 

meu irmão mais velho foi atingido por um raio e morreu na hora. Duas filhas de 14 e 

a outra de 19 anos. ´Tá, e aí? Bom, ajuda minha cunhada… ajuda a minha irmã, ajuda 

minha cunhada… dois anos depois da morte dos dois, eu fiquei dois anos sem atinar 

ir na rua. E aí conheci a massagem, conheci o reiki, o reiki trabalhei com a irmã 

Assunta… e aí foi que acabei entrando pra Biodanza. Aquela disposição pra 

recomeçar. Largar empresa, largar o lado empresarial pra viver o que eu gosto, o que 

eu sei, o que eu quero, pra viver a minha vida. Sair do material e viver o dia-a-dia. Isso 

pra mim foi um achado, foi um recomeço de verdade. Então perceber que em 2001 

caí numa depressão porque a morte dos dois e 4 filhos sem pai e sem mãe, e hoje eu 

perco a casa e saio inteira. Entendeu? É como tu vê a vida. Então hoje eu tenho outra 

estrutura de vida que eu não tinha naquela época. 

Alice: Então, a Biodanza se caracteriza como uma terapia? 
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Facilitadora: os fins dela são terapêuticos, mas ela não é uma terapia e nem é pra 

falar que é uma terapia. Ela tem a coisa de tu estar no meio dos outros, de tu ser o 

que é, ter a sua espontaneidade, não fazer o que os outros fazem, ser o teu, o teu ser; 

te reconhecer através do olhar do outro, olhar pra outra pessoa e saber que a outra 

pessoa tem uma empatia contigo. Ver o caminhar do outro e perceber o quanto o teu 

caminhar muda quando está com outro. Quando tu consegue perceber isso aí, 

perceber o outro, trazer essa sensibilidade pro outro, a tua sensibilidade, ela te cuida, 

te trata. Então na verdade a Biodanza ela é terapêutica… ela é terapêutica mas ela 

não é uma terapia, porque tu precisa fazer Biodanza, tu precisa do movimento da 

Biodanza, tu precisa tá junto, tu precisa de integrar, falar da Biodanza é pra fazer isso: 

volta a ser quem tu é. Diferente de uma academia, 3 pra lá 3 pra cá. Biodanza é uma 

expressão, te expressa, te solta, te largar, confia, acredita, desconfia... entendeu? Mas 

principalmente, como estão as tuas emoções? Neste momento, o que tu tá sentindo? 

Eu não penso em nada, nada, em toda minha vida com 55 anos, alguma coisa que 

me perguntasse “qual é o teu sentimento?”, “que que tu sente nesse momento?”, “ 

qual é a tua história?”, “tua sensação?”. 

Alice: Essa pergunta foi muito porque eu quando comecei a escrever sobre a 

Biodanza não sabia como me referir a ela. Arte terapia? Terapia? Será que eu posso 

dizer que é uma terapia? Porque quando eu li, o pouquinho que eu li, notei que o 

Rolando fala que ela não é uma terapia, e eu me lembrei da arte em geral, que ela 

tem desdobramentos terapêuticos mas ela não é uma terapia. 

Facilitadora: Quem se trata é tu, não é um terapeuta. Então quem é o facilitador de 

Biodanza? Alguém que também se trata contigo. Aquele teu movimento também me 

trata. Aquilo que acontece contigo também acontece comigo, e aí eu participo. A 

história do Rolando Toro é interessante, tu já deve ter ouvido falar né. O Rolando Toro 

foi trabalhar num sanatório e dentro desse sanatório ele percebe que faltava alguma 

coisa ali dentro. E ele entra então com a história de convidar pra um baile, e resolveu 

fazer um baile. Quando existe um convite praquelas pessoas que estavam à margem 

da civilização, ou seja, eles foram excluídos, a família não queria mais. Então o quê 

que acontece, a pessoa foi convidada para um baile. Mesmo sabendo que eles 

estavam numa clínica eles foram se arrumar, botar batom, botar vestido novo, tomar 

banho. Então ele percebeu que o convite faz com que tu trabalhe um pouquinho a tua 

autoestima. Quando ele faz o baile ele faz músicas melódicas, umas músicas mais 

sensíveis...e quando terminou o baile... tudo tranquilo no baile e quando terminou 
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ninguém dormia, entraram em surtos e surtos psicóticos total...remédios e não tinha o 

que fazer. Passado um tempo ele convida de novo pra um outro baile, quando ele 

convida pra esse outro baile foi como se não tivesse havido o primeiro. Todo mundo 

vai, se arruma e acabam chegando no baile. Ele coloca músicas adrenérgicas, pulos, 

saltos, músicas empolgantes, vitais. E aquilo dá pulos e pulos e pulos. Saindo dali 

dormiram a noite toda. E ele começa a perceber que as nossas doenças são ausência 

de ritmo na vida. Eu sou tão acostumada a fazer o que a minha mãe quer, o que o 

meu pai quer que eu esqueço o que eu quero fazer, então isso vai me distorcendo, 

vai me desconfigurando. Que que ele percebeu então… ele começa a pensar que se 

eu usar o adrenérgico, que a pessoa se solta, eu consigo ir no melódico, no sinestésico 

e tirar aquilo que não serve. E aí ele faz então essa Biodanza, que ele começou 

primeiro como dança.... teve vários nomes… arte dança… teve esses vários nomes 

até que ele chegou em Biodanza. Bio, vida; Danza, como movimento integrador à vida, 

o movimento tá integrado. quando? quando tu quiser. Tem pessoas que é mais cedo, 

tem pessoas que é mais tarde… Como é que funciona o grupo? Atendendo sempre 

ao menor, todo grupo reduz pra buscar aquele que está mais fragilizado, aquele que 

não consegue. Então essa redução, esse afetivo de dizer “tu é capaz”. Pra nós em 

Biodanza se eu consigo tu também consegue. E é esse o incentivo do facilitador, a 

motivação do facilitador é “vem, vamo junto!”. 

Alice: como começou a experiência na escola? 

Facilitadora: Com Biodanza? 

Alice: sim. 

Facilitadora: lá no Assis Brasil? 

Alice: Isso. 

Facilitadora: Eu tinha feito uma proposta pra eles porque eu precisava de sala e eu 

ofereci pra eles me darem uma turma. A princípio eles não estavam entendendo isso, 

então eles achavam que “bom, então vou mandar pra Biodanza os piores alunos”. Eu 

digo “eu não me importo da pior turma, me dá uma turma” porque eu sei dos efeitos 

da biodanza. E aí eu pedi uma turma e ela disse “bom, a turma eu não tenho, mas eu 

vou te mandar um aluno”. Eu não tenho como dar biodanza, que é um trabalho de 

grupo, pra um aluno. Aí esse ano fechou uma turma que eles não conseguem, 

ninguém consegue, administrar. Tá super complicado, eles têm bullying, tem tapa, tem 

soco e a professora, a própria professora, no horário da sala de aula me entrega as 

crianças. No primeiro dia eu não sabia o que fazer porque eu não sabia a idade, então 
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me disseram “de 9 a 14 anos”, olha que disparate! “Então tá, o quê que eu faço?”, 

mas eu fui, percebi que música de criança não ia, mas música de adulto também não, 

e nem de adolescente. Eu tive que ver aquilo ali. Na primeira aula eu acho que 10 

pessoas… não chegou a 10, acho que umas 8 ficaram até o final, o resto tudo se 

sentou num canto. Na segunda aula meio a meio. Que aí eu percebi que alguma coisa 

já tava afetando. Quando foi na última aula uma pessoa só ficou de fora, que tá se 

desincluindo. Então essa experiência começa dentro do desespero da escola por 

tentar fazer alguma coisa por uma turma, porque não podem fazer nada – não sabem 

o que fazer –, mas que a criança tá muito mal. Tá mal por quê? Porque tá confinada. 

Essa é a percepção que eu tenho, toda minha história de vida vem de uma história de 

escola, ou seja, eu era pequena, tive dificuldade pra falar, mas não dificuldade, eu 

apenas não falava… custei a caminhar também, mas eu sou a terceira filha. Isso os 

médicos não admitiam porque geralmente a criança não caminha porque não tem 

experiência, não tem espelho… e eu tinha dois. E meus dois irmãos mais moços 

também já caminhavam e já falavam e eu não. E aí achavam que o problema é porque 

não comia carne, é porque não come… entendeu? Desde bebê com essa dificuldade 

pra comer numa família altamente carnívora. Quando fui pra escola, fui fazer a 

primeira série, tinha na época um exame de leitura, toda criança tinha que fazer. E 

essa professora na segunda série já me dá um exame pra ler e mandou eu levantar, 

e quando eu levanto eu também não consegui ler, porque eu também não falava. 

Então ela gritou comigo de uma forma tal que, com sete anos de idade, eu me caguei 

nas calças literalmente e mijei, do grito dessa mulher. E aí ela me manda pra rua, e aí 

fui pra frente da escola esperar a mãe, que naquele dia se atrasou pra me buscar. 

Então colégio, professor, era uma coisa que eu tive muita dificuldade e ainda segui 

com essa mulher por mais dois anos, então tu imagina o que foi minha vida com essa 

coisa. Porque não tinha outra, era aquilo entendeu? E eu sempre fiquei com essa 

coisa de professor grosseiro, grita, autoritarismo, mas eu sou filha de professor, e o 

meu pai é elogiado até hoje, embora 30 anos que já morreu… 32… sei lá quantos 

anos já morreu… é elogiado, quem foi aluno dele vem “porque era o melhor professor 

que existiu”, então como é que isso? O cara chega no segundo grau e é maravilhoso 

e no primeiro tem que passar por isso. Eu fiz estágio numa creche. Eu fiz Engenharia 

Agrícola, e nessa creche que é Fragata 5 eu entrei com a liberdade da criança. Eu fiz 

um curso de monitor e coisa assim. E foi muito lindo porque foi a primeira experiência 

assim do risco, eu levava muito risco pras crianças porque era o que eu tinha pra 
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fazer. As crianças quando eu entrei não sabiam o que era em cima e o que era 

embaixo, pé direito, pé esquerdo… e eu fui com a diretora… pessoal da… na época 

era a gestão do Irajá. Então a irmã dele foi junto e fez vários testes com as crianças, 

e o material que eu tinha era mínimo, porque era material de creche, então eu passa 

nos bancos, pegava aquelas folha pra fazer desenho, coisas assim… consegui muito 

material… e acabou que eu brincava com as crianças de engatinhar, de pular a 

cadeira, de subir, de descer… e em três meses aquelas crianças estavam muito bem. 

Mas tinha a função que tinha que dar banho, eu ia pro meio da peça que tinha 4 

banhos e eu ensinava “agora o braço”, “agora o outro braço”, “agora o sovaco” [risos]. 

Então eu fazia os gestos e as crianças copiavam, porque eram crianças que ficavam 

o dia inteiro na creche. Mas na época, também já meio que indignada com a situação. 

Percebi que as crianças eram maltratadas, que a própria escola como eram filhos de 

pobres então não era importante, denunciei e recebi méritos por denúncia. Eu acho 

um absurdo que eu tenha que receber um certificado porque eu tô fiscalizando alguma 

coisa. Sendo que é de cada um de nós. E aí comecei com essa experiência com as 

crianças nesse sentido de fazer com que a criança de alguma forma seja ouvida, a 

criança precisa ser ouvida, mas ela precisa principalmente sair desse confinamento, 

a criança tá saindo do colégio, sentando numa sala com celular, computador, com tela 

de tv e não tá tendo a liberdade de expressar, trazer essa expressão tira a 

agressividade. As peças das casas são pequenas, eu cresci numa casa enorme, hoje 

ninguém mais tem pátio… são apartamentos de Village Center, de PAR, são 

apartamentos muito pequenos… como fazer essa criança se desenvolver ali dentro? 

Tu precisa ser ativo ao ponto de fazer ela se enxergar, ela precisa sentir que ela tá 

viva e começar a perceber os próprios colegas, que é essa a proposta do nosso grupo. 

Alice: então tu já tinha tido outra experiência com Biodanza…. 

Facilitadora: com Biodanza, não. 

Alice: com Biodanza na escola, não. 

Facilitadora: eu já tinha tido, desculpa… aqui em Pelotas eu fiz ali na Dona 

Conceição, tava eu, minha sobrinha e o Nelson, que é um colega nosso. Fizemos seis 

meses com as crianças da creche, e eram crianças de 6 a 9 anos, era uma turma… 

que elas ficam em turno contrário ao da escola. Então são crianças que vão pra lá pra 

seguir estudando… reforço escolar, coisa assim. E depois de 9 a 14. Isso eu tenho os 

vídeos, mas eu tenho que pegar no computador, é muito lindo. Porque o processo que 

aconteceu foi muito rápido, eu peguei uma turma que ninguém sabia o que fazer com 
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a turma. Começamos a brincar, brincar, brincar, brincar… era muita a… existia na 

época, principalmente com os pequenos, uma necessidade sexual muito forte. Eles 

tinham uma masturbação, eles tinham uma… era muito, muito violento aquilo. Tu 

deixava um menino e uma menina de 4 anos e eles tava se agarrando, era uma coisa 

muito forte. Trazer de novo essa criança, fazer as crianças darem colo umas pras 

outras… E na época eu peguei a casa das sete meninas, não sei se tu já ouviu falar? 

Que é uma casa, é uma… são sete meninas que eram filhas de uma catadora de lixo 

drogadita e a mulher morreu, aí elas foram morar com a avó, a casa pegou fogo e elas 

passavam lá na creche. Então eram crianças, cada uma de um pai, era uma situação 

super complicada. Aí eu fui pra lá pra dentro e a gente começou um trabalho e na 

época me chamou muito a atenção as respostas que eu tive, que eu tentei voltar no 

ano seguinte e a diretora me disse que me chamaria se precisasse. Eu perguntei o 

que estava havendo e ela disse que “se nós continuássemos com a Biodanza, ela 

teria que tirar muitos funcionários”. Ou seja, eu percebi que interessa pra uma creche, 

pra uma situação de risco, uma criança com risco, que aí tu tem funcionário pra cuidar 

aquela criança, que aí tu gera emprego. Mas… tu entende? Essa possibilidade de 

abrir mais lugares, de fazer mais coisas não existe interesse. Isso me machucou 

bastante, foi bem difícil pra eu entender, mas ok. Se não é pra mudar, não é pra mudar. 

E isso aconteceu com a Myrthes em Porto Alegre, a Myrthes fez um trabalho de… que 

é diretora da escola né… ela fez um trabalho de estágio numa casa de acolhimento a 

mulheres, então eram prostitutas, mulheres que apanhavam dos maridos… que 

ficavam lá até restabelecer a vida e a Myrthes foi pra lá com a Biodanza. Em 8 meses 

a casa fechou por falta de mulheres, ou seja, as mulheres se encontraram, foram 

trabalhar, fizeram curso, entendeu? Se ajeitaram, voltaram pra casa, começaram 

outra vida. E a mulher nunca foi buscar outras… então uma ONG que fechou por “falta 

de”. E a culpa foi da Myrthes. Então não serve a Biodanza porque a Biodanza te faz 

voltar pra ti. Interessa é essa necessidade do Brasil de ser indigente, de ser indigno, 

isso é muito forte pra nós ainda hoje. Entendeu? Importante é se a farmácia te der um 

dia de desconto, aí vai todo mundo lá comprar. Mas não é importante eu sentir que 

talvez eu esteja angustiado, talvez não seja, talvez seja fome, talvez eu esteja com 

sede, talvez eu esteja com sono, ninguém quer pensar nisso, Vai ali e toma um 

remédio, remedia… e isso tem acontecido bastante, percebo que tem acontecido 

bastante principalmente com as crianças. Então não ouço mais a criança, não deixo 

mais a criança falar dentro de casa porque eu tô vendo a novela, “só tenho essas 
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horas pra ver a novela”, que é o que tu ouve das mães, né. E a criança que tem que 

calar a boca e não pode dizer nada. 

Alice: E tem orientação ou bases metodológicas de como devem ser as aulas de 

Biodanza pra crianças? 

Facilitadora: Então, a aula de Biodanza pra crianças é a mesma de adulto, com o 

diferencial que a criança não tem o tempo da consigna, pro adulto tu dá uma consigna, 

explica como é o exercício… tu tem um tempo maior...então a gente considera 5 

minutos entre uma atividade e outra, que é um minuto… um minutos ou dois minutos 

de música e mais 3 minutos de fala. Com a criança tu não pode deixar a criança 

pensar, tu tem que ser mais rápido, entendeu? Então tu dá atividade e tu troca de 

atividade…a primeira criança que sai do foco tu dá outra atividade, e tu tem que estar 

muito ativo pra isso. Tanto que foi o que eu te falei que quanto mais gente pra ajudar 

a gente vai meio que tentar agrupar os agressivos trazendo eles nessa coisa de liberar 

a raiva, porque o que acontece com a criança é a raiva, é muita raiva reprimida, então 

pra que isso aconteça tu tem que fazer ele gritar de novo, tem que fazer ele brincar 

de novo, pular, virar cambalhota… fazer atividades lúdicas que ele consiga sair dali 

menos adrenérgico, menos violento, entendeu? Então a mesma metodologia: ativação 

e regressão, mas é uma coisa mais moderada. E uma das linha que a gente tira, pra 

criança, é a sexualidade. E a transcendência também nós não botamos. Então 

trabalhamos muito a coisa do afeto, afetividade e vitalidade. Pra que a criança saiba 

que precisa comer isso, que aquele outro talvez ela não goste, que ela não é obrigada 

a comer, que ela beba mais água, então é uma reeducação também.  

Alice: tenho vontade de botar o Emílio numa Biodanza... 

Facilitadora: mas tem interesse, é só nós organizar o tempo que eu vou organizar 

pra criança também. O ano que vem agora talvez tenha formação para crianças. Eu 

vou num, é a mesma aula só que menor. A música não vai até o final, entendeu? Tu 

não precisa fazer a música até o final porque a criança perde o interesse, ela é muito 

rápida, muito ativa, ela tem uma percepção maior que o adulto, então ela vai cansar 

logo, criança não tem esse interesse de “ah então tá, então pera aí... vou até o final”, 

não! É muito rápido o movimento com elas. Mas na hora do repouso elas não querem 

sair do repouso, porque é um ninho, é um colo… talvez porque cresceu não ganha 

mais, ou porque ganhou um irmão mais moço e não ganha mais colo. A criança tá 

abandonada. 

Alice: então, tu segue essas orientações? 
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Facilitadora: Todas, todas, todas! A orientação mais a percepção da escola, eu tenho 

uma hora pra agir, tudo o que eu tenho ali é uma hora. Então dentro dessa uma hora 

tu tem as vivências da Biodanza, mas tu tem as regras da escola também, e isso é os 

dois que tu junta. 

Alice: como que tu faz isso? 

Facilitadora: a gente vai aprendendo… tu aprende com a criança. Tu aprende com a 

criança, não é eu que ensino a criança é a criança que me ensina 

Alice: A aula planejada e desenvolvida para crianças, no ambiente escolar, se difere 

da aula de qualquer outro espaço?  

Facilitadora: Sim. Por quê? Porque a criança já está ali, ela não tem escolha. É 

diferente de um grupo semanal que a criança vai se quer e o adulto vai se quer. Ela 

já tá ali e meio que vai embretada. 

Alice: A aula planejada – desenvolvida – pras crianças em ambiente escolar se difere 

da aula de qualquer outro espaço? 

Facilitadora: Sim, se difere porque as crianças estão confinadas – já te falei sobre 

isso né? As crianças estão num espaço muito limitado, e os professores (eles) têm 

muita informação e a criança no seu quadradinho. O que que acontece com a criança? 

Ela tem muita repressão, ela tem uma necessidade de expansão maior. Então embora 

a aula seja a mesma, ela é mais pra expressar, pra tirar aquela coisa, mostrar que a 

criança também sabe além do papel e da caneta. Então dar liberdade pra criança... e 

nós fazemos também muita criatividade em enfrentamentos: a criança se enfrenta 

muito pra largar a raiva, que é uma das formas que bloqueia… a criança tem muita 

informação de fora, tem muita repressão da rua, tem muitos hormônios correndo (e 

hoje se sabe que mais acelerado), então a criança precisa se soltar, precisa dessa 

liberdade. Por isso que a gente faz uma aula parecida com a de adulto mas a criança 

(ela) precisa de um movimento mais rápido. A aula de criança… a música… a primeira 

criança que sai do foco nós trocamos de música. Então é muitas atividades no menor 

espaço de tempo. 

Alice: Tem uma divisão, vai ter ou já teve uma divisão entre tu e a [monitora] de quem 

vai ser responsável pelo desenvolvimento e pela preparação da aula?94 

Facilitadora: Toda aula vai ser feita por mim e a [monitora] tem um… quem faz a 

formação em Biodanza precisa fazer um trabalho voluntário pra ir aprendendo 

                                            
94 Elaborei o roteiro de entrevistas poucos dias antes de começar a participar do grupo infantil e até 
então achava que a outra monitora dividia as responsabilidades quanto ao planejamento dos encontros. 
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devagarinho, se chama monitoramento. Então a [monitora]95 tá sendo monitora. Eu 

faço a aula e ela acompanha. Em especial com as crianças, eu preciso de mais 

reforço, porque ali eu tenho um grupo que, em especial, é considerado a pior turma 

da escola. Foi como eu pedi né… “me dá uma turma!”. Porque essa não foi 

exatamente a minha especialização, quero fazer especialização com criança pra 

abrir… e como eu trabalho com a Biodanza, com o intuitivo, com as informações de 

outros cursos que eu já tive, eu levo a Biodanza, nisso né… e a [monitora] vem, como 

tu, pra dar esse suporte pra evitar a violência. E como facilitadora de Biodanza e vocês 

como monitoras desse grupo, a ideia é jamais brigar com a criança; é entender que 

está acontecendo alguma coisa e que essa criança tá pedindo atenção. Então a C. 

veio como monitora, como acompanhante, e todas as atividades ela vai fazer igual. 

Então é sentir o que a criança tá sentindo, participar da vida da criança. 

Alice: como tu percebe a relação da Biodanza e da escola? 

Facilitadora: Então… a Biodanza vem com a Educação Biocêntrica né… a educação 

centrada na vida… e dentro da proposta de Biodanza eu acredito que a criança já 

saiba, a criança tem muita informação, ela tem muita coisa que ela pode também nos 

ensinar, né? A escola ainda tá no processo retrógrado onde o professor fala e o aluno 

cala a boca. Achar um jeito de essa criança poder se expressar, dessa criança poder 

se largar pra que haja o aprendizado, né? O trabalho que eu faço é pra perceber que 

a criança tem uma doçura especial, ela tá agressiva porque o mundo está mostrando 

isso pra ela. Então, tentar trazer pra essa criança a confiança, trazer mais afeto, trazer 

um mundo que pode ser uma outra realidade. Que ela não precisa viver só no digital, 

que ela pode encontrar as pessoas vai ser muito importante. Então o papel da escola 

(ele) tá muito direcionado à situação de… (gravação interrompida momentaneamente 

por motivos técnicos). Então a preocupação que eu tenho é fazer com que a escola 

entenda quem é essa criança, porque que essa turma tá sendo considerada a pior? 

Porque a criança não tá se expressando ou a criança tá informando coisas que tá 

acontecendo na família. Quando eu era pequena tinha uma coisa – todas as escolas 

tinham – que era orientação educacional, que era um SOE também (Serviço de 

Orientação Educacional), que era o local aonde nós íamos. Se tu rodava numa prova 

tu não passava por várias situações, tu ia pra esse SOE conversar com alguém e 

                                            
95 Essa monitora estava finalizando sua formação em Biodanza e por isso acompanhou as aulas 
participando, semelhante ao que eu fazia. No entanto, não pôde estar presente em muitas delas por 
colisão com os horários de trabalho. 
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explicar o que tava te acontecendo. Hoje não existe mais isso, então a criança roda, 

ela faz uma outra prova, ela faz uma outra prova, mas ninguém tá ouvindo essa 

criança, ninguém tá sabendo o que tá se passando com ela. E já se comprovou que a 

criança roda porque tá faltando algo, e é um olhar, é um braço por cima, é um alento. 

Alice: Há um diálogo com a prática escolar? 

Facilitadora: eu tentei, mas não houve muita possibilidade mas houve a confiança. 

Então a escola (ela) entrou num processo que ela veio (tipo) desesperada. Quando 

eu entrei com a proposta de fazer Biodanza lá eu falei “me deem uma turma”. E eles 

no começo “convidaram” (impuseram) pros “terríveis”, então a criança que teimava “ó, 

tu vai fazer Biodanza”, “vou te botar na aula de Biodanza”. Só que ela queria me 

entregar um aluno, só que um aluno não faz Biodanza, precisa de uma turma. Aí esse 

ano eu consegui convencê-las de que um aluno não é nada, não vai fazer muita 

diferença pra mim, mas que eu me disponho a dar aula pra uma turma inteira. O 

diálogo que aconteceu… eles abriram as portas pras crianças entrarem, então tá 

dentro do currículo escolar da 5ª série, eu chego lá na quinta-feira, as crianças vão 

pra Biodanza… vão porque naquele espaço elas podem ir. É horário de aula. 

Alice: E tu sabe o que acontecia antes da Biodanza nesse horário? 

Facilitadora: Eles tinham uma outra aula, ou de matemática, ou de física, ou de 

história… eles tinham uma aula normal. E aí ficou aberto pra me entregarem. 

Alice: E quais as tuas percepções dessa experiência até agora. Desafios, felicidades, 

dificuldades. 

Facilitadora: É que pra mim como facilitadora, né… a criança (ela) tem uma resposta 

muito rápida, a criança (ela) tem um afeto muito rápido. E tu participou da última aula 

quando o gurizinho disse “foi a melhor aula de Biodança que eu já fiz!”. Esses 

desenhos que nós fizemos, usando ritmo no papel, (ele) extravasa todos os 

sentimentos, ele bota pra fora, ele faz gritar tudo que está interno e que a criança não 

sabe o que é. Então cada aula é um aprendizado, mas esse aprendizado eu vejo no 

final, é um êxtase muito grande, é um… um… eu digo que é uma alegria saber que tu 

pode fazer uma diferença… é uma gota no oceano mas É uma gota no oceano. É 

aquela história das conchinhas, né? Da estrela do mar, que um cara tá passando na 

beira da praia e tá cheio de conch… de estrela do mar na beira da… na orla, né? Aí 

ele olha e tem um cara juntando e jogando no mar. O outro olha e diz “bah, mas tu 

pensa que tu vais fazer grande coisa com isso aí?”, aí ele diz “olha, grande coisa eu 

não sei, mas essa aqui eu salvei, essa aqui em salvei, essa aqui…”. Então as crianças, 
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pra mim, estão sendo isso. Tão sendo o meu aprendizado, que eu diria que é a minha 

volta à infância, porque a criança (ela) precisa trabalhar essa arte interna. Nós éramos 

crianças arteiras, hoje a criança não pode fazer nada porque tá dando a novela, ou 

porque tá assistindo um desenho preferido. Então quem tá mandando numa casa é 

uma televisão, e essa criança não tem expansão, ela tá limitada, né? Tanto que as 

aulas de Biodanza… assim… as primeiras aulas (acho que eu comentei já isso aí)... 

as primeiras aulas eles ficavam num ponto só, então é preciso fazer com que a criança 

se abra pra sala inteira, que saia daquele ponto certinho que é um movimento mínimo 

e se expanda mais. Percebi que as últimas aulas… as duas últimas aulas eles já 

abriram mais. A primeira foi pouquíssima gente que dançou e ficaram tudo num 

cantinho (não sei se eu cheguei a te mandar as fotos, mas eu tenho), e depois nas 

outras eles foram se abrindo, se soltando um pouco mais, já tão participando mais, 

então eu acho que tem muita alegria no rostinho de cada criança. Essa última aula eu 

vi muito mais abraço, elas já vieram pra aula pra abraçar. Coisa que nas outras vinham 

chutando, vinham se empurrando… nessa não, eles entraram por conta própria. Tanto 

que até deu… tu viu ali uma menina que foi antes do tempo, que a professora pegou, 

né? Então deu pra ver que… abriu a porta eles estavam querendo entrar. A criança tá 

querendo participar. E isso é muita coisa. Dentro da Biodanza, a gente chama de 

alegria de ser facilitador, é um algo que não tem uma explicação mas que num 

pequeno momento tu vê muita resposta. Aquilo que eu te falei, a creche, né, quando 

a diretora me diz “tu tem que parar a Biodanza porque se não vou ter que tirar 

funcionários”. Por quê? Porque as crianças já tavam servindo a mesa, as crianças não 

tão mais brigando, porque as crianças tão interagindo. Mas não é essa a proposta? 

Não, é preciso ter funcionários porque se não acaba com emprego. E as crianças 

eram… a criança é muito fácil… é algo extraordinário… a criança precisa… eu tenho 

um sobrinho de 10 meses que eu faço Biodanza com ele e com os pais, os pais não 

percebem que é Biodanza né. Que é pegar a criança e fazer de conta que vai jogar, 

faz… ameaça jogar e a criança vai. Esse entrar no olho da mãe e voltar. Sabe? A 

criança faz assim… e eu digo “vamos voar, vamos voar” e ele fica já elétrico pra fazer 

isso, porque ele precisa sentir que a mãe tá olhando… esse olhar da mãe com a 

criança, as crianças na escola precisam sentir que estão sendo olhadas, precisamos 

olhar mais as crianças. Como eu te falei, né? No meu grupo (ali na terça-feira) eu 

tenho frisado muito isso, as crianças não são olhadas pelos adultos, precisamos nos 

conscientizar, olhar mais as crianças, interagir mais com as crianças; e saber que a 
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mãe tem sua missão, sim, mas nós fazemos parte. Então, dentro do trabalho da 

Biodança, que eu tenho andado por vários lugares e as crianças participam, dá pra 

perceber que a criança não é só a mãe responsável, não é só a mãe que tem que 

dizer cuidado, qualquer um de nós pode orientar a criança, pode ir ali e dizer “olha, 

aqui tu pode te machucar”, ou qualquer um de nós pode oferecer uma fruta, ou 

qualquer um de nós pode fazer alguma coisa. Somos todos responsáveis pela próxima 

geração, né? Nós precisamos fazer alguma coisa que é olhar. 
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ANEXO B: TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS – Professora da turma 

 
Alice: Vou começar a gravar. Eu queria que tu me dissesse teu nome, a tua idade, a 

tua formação e o tempo que tu atua. 

Professora: [identidade preservada por opção da entrevistada]96, 53 anos, eu atuo há 

30 anos, mais ou menos, no magistério estadual. E... Formação:  eu tenho formação 

básica no curso de magistério. Depois eu fiz Comunicação Social com habilitação em 

Publicidade e Propaganda, então eu não tenho uma licenciatura. E no fim, por último 

fiz uma especialização em Metodologia do Ensino e Ação Docente. Esse, essa 

metodologia, esse curso de metodologia, de especialização, me dá formação pra 

fazer... supervisão escolar, orientação, não, orientação não... coordenação 

pedagógica e supervisão, mas eu não gosto de trabalhar em setor. 

[risos] 

Alice: E como é que tu percebe a dança ao longo da tua vida? Ela teve presente de 

alguma forma? Seja dançando na frente do espelho... 

Professora: É, exatamente, eu sempre dancei muito, sempre gostei muito de dançar 

e… Eu sou bem da época das discotecas, daquele “boom” das discotecas, então a 

gente ia muito, a gente dançava muito. Dançava “direto” em casa, sempre. Eu cheguei 

a fazer algumas aulas de danças, assim, mas muito informais. Na escola a gente fazia 

também um pouco. Eu sempre dancei bastante, agora é que eu já não... Danço em 

casa! Pode deixar! Eu boto música e boto alta e tô dançando e  tô cantando e tô 

fazendo as minhas coisas. Agora com esse pé assim eu danço igual.  

Alice: E tu já conhecia Biodanza?  

Professora: Já, eu fiz uma experiência com uma amiga minha de Santa Vitória. Ela 

também fazia, ela era facilitadora. Aí quando eu era diretora de uma escola eu chamei 

ela pra fazer um trabalho e participei e achei bem legal. Mas conheci assim, era só 

isso que eu conheço, não cheguei a fazer a aula constante, né, foi só essa experiência. 

Também conversei bastante o assunto com ela, mas foi só essa experiência. 

Alice: E tem um porquê especial de a turma ter sido escolhida pra fazer...  

Professora: Sim. Ela foi escolhida porque era uma turma que eles praticavam muito 

bullying uns com os outros e eles não conseguem se entrosar. Eles estão sempre 

debochando um do outro, se xingando, achando motivo pra rir, debochar, 

                                            
96 Assim como a identidade da professora está oculta, os nomes dos(as) alunos(as) citados no decorrer 
da entrevista foram abreviados para preservá-los. A saber: B., L.G., C., G., Ga., J.V.F. e J.V.B. 
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principalmente bullying, né, estão sempre fazendo isso. Então foi uma tentativa de 

fazer com que eles parassem com isso, se entendessem melhor. Se olhassem com 

outros olhos né… Essa foi a tentativa que a gente fez com a Biodanza.  

Alice: E essa proposta veio da escola pra ti? Como é que foi isso? 

Professora: Sim, foi a vice-diretora foi que ofereceu. Eu acho que ela já conhecia 

professora de Biodanza. Não sei se ela já atuava aqui…  

Alice: A Facilitadora97? Ah, tem o grupo de adultos à noite... 

Professora: Então, foi do grupo de adultos. Então como ela fazia, achou que seria 

interessante. Eu pedi ajuda pra turma, a turma é muito complicada mesmo, aí eu pedi 

ajuda pra alguma coisa né. Que a gente tentasse fazer alguma coisa. Aí surgiu a 

proposta da Biodanza. Como eu tinha tentado fazer teatro com eles antes, sozinha, 

porque eu gosto muito de teatro. Porque eu achei que era uma maneira de eles 

sentirem a necessidade do outro, pra que conseguissem se entrosar. Mas não teve 

jeito de eles trabalharem sozinhos. Eles precisavam de mais orientação, alguém que 

estivesse sempre com eles. Aí então surgiu a Biodanza. 

Alice: E tu percebe algum efeito neles desde que começou até agora? Sei que teve  

a função da greve que complicou um pouco...  

Professora: Mas eu não sei, é… Com relação aos meninos, eu não consigo sentir 

essa diferença. As meninas parecem que ficaram mais abertas. Assim, elas recebem 

melhor, não ficam já na defensiva, tão se abrindo mais umas pras outras. Embora elas 

não se entrosem, assim, muito né. Mas elas se abrem umas pras outras, conseguem 

ficar mais juntas, estão mais unidas. Mas com os meninos a coisa é bem complicada, 

os meninos continuam se xingando e se batendo… Aquelas coisas de guri. 

Alice: Isso a gente percebe! 

Alice: Tá, e tu tens alguma coisa, algo além do que foi perguntado que tu ache que é 

importante colocar? Sobre esse período que eles estiveram na Biodanza, alguma 

coisa que comentaram na aula...   

Professora: Não, sabe que eu tenho a impressão de que parece que eles não gostam 

de comentar as coisas que acontecem lá. Eles não comentam o que acontece lá. Os 

meninos não falam nada né, porque eles vão pra bagunçar, então eles não iriam 

contar a bagunça deles. E as meninas também não, assim, teve um dia que a B. tentou 

me contar uma alguma coisa e as gurias não deixaram... De alguma coisa que 

                                            
97 Utilizo o termo “Facilitadora” para substituir seu nome e preservar sua identidade. 
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aconteceu lá… Eu não quis insistir porque era um combinado entre elas e a 

Facilitadora, de não contar, porque a B. começou: “ah  professora a senhora nem 

sabe!” e as gurias: “B., B...”, chamaram a atenção dela e ela calou. 

Alice: Uma coisa que eu acho que a Facilitadora estendeu um pouco pro grupo deles 

é que, assim, geralmente na Biodanza a gente parte da conversa, né, e o que a gente 

fala é que o que se fala ali não se sai falando. Talvez tenha sido em relação a isso... 

Mas das atividades não tem problema… Assim, a Facilitadora estava muito 

preocupada em criar um ambiente que eles se sentissem acolhidos pra que eles 

começassem a fazer a aula. E aí isso começou a acontecer, está tendo até roda de 

chimarrão com as gurias. A gente notou a diferença principalmente nas gurias na aula. 

Mas os guris, eles têm aquela diferença, daquele aluno que uma vez tu falou, tem 

muita diferença de quando ele está e quando ele não está, realmente...  

Professora: Na aula é muito forte essa, essa diferença né? 

Alice: Mesmo! Na penúltima aula, ele não estava e parecia outra turma… Eu até 

perguntei “o que tá acontecendo?”... 

Professora: Os guris me disseram, o Ga. chegou na aula e disse: “Professora, a aula 

hoje foi ótima, a gente conseguiu fazer tudo e não sei porquê”. Aí eu disse assim pra 

ele “Tu não sabes Ga.?”. E aí ele pensou um pouco, deu uma olhada na aula e disse: 

“o L.G. não tá”. E eu disse “me dói ver vocês chegarem nessa conclusão mas 

infelizmente é uma conclusão”, mas infelizmente é uma conclusão que a gente chega. 

Quando o L.G. não tá, a aula é outra! 

Alice: Que coisa né. Eu fico pensando o que que acontece com esse guri, eu percebo 

ele muito “adultizado”... 

Professora: Muito, muito! Ele se comporta como um menino de 16 mas ele tem 10 ou 

11, no máximo!  

Alice: Eu acho que ele é tratado assim, ele fala muito do pai dele pra nós, ele comenta 

muito que o pai ensinou isso, o pai ensinou aquilo… E a gente fica, ham… 

Professora: O pai chama bastante atenção, procura cobrar ele mais do que a mãe, 

ela passa a mão por cima de tudo que ele faz. Como eles são separados eu acho que 

a mãe superprotege, normalmente existe isso aí. Quando os pais são separados a 

mãe procura é... superproteger, ou compensar de alguma maneira aquela falta que 

ela acha que tá fazendo o pai, e às vezes até se sente culpada porque tirou a criança 

do convivência com o pai. Então ela tenta compensar com tudo e não dá limite, não 

dá nada. E ai acaba ficando um L.G. da vida. Eu sempre digo pra elas “não sintam-se 
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culpadas, né, vocês tem que cobrar deles, se não daqui a pouco eles não obedecem 

a nada nem ninguém”. Aí o L.G., assim, ele é muito solto né. A mãe protege tudo que 

pode e o pai tenta botar ele no limite, mas aí quando ele chega em casa a mãe desfaz 

tudo, desdiz o que ele faz e tudo… A gente pediu aqui um atendimento pro L.G. porque 

no começo do ano ele bateu no rosto da C. e deu um pontapé na perna da C. e bateu 

no rosto do G., ele deu um socão assim… Quando ele deu um socão no rosto do G., 

aí eu parei tudo e disse: “Agora só com a mãe, só entra na escola, só entra na sala 

de aula com a mãe. Eu não vou deixar tu tá aqui porque tu é um perigo pros outros, 

não é nada contra ti mas tu é um perigo pros outros, se tu não estiver na minha frente 

tu pode agredir um colega. Então enquanto tua mãe não vier, tu não vem mais”. Aí a 

mãe veio, nós pedimos atendimento, a mãe jurou que ia fazer. Eles tomavam 

energético, ele e outro né, o J.V.F., e a mãe disse que ia fazer, a gente registrou a ata 

e tudo, mas ficou por isso mesmo. Nunca ela procurou atendimento pra ele. Aí agora 

em novembro quando a gente pegou eles novamente com energético... 

Alice: É a segunda vez então? Eu achei que era a primeira. 

Professora: Não, eles no começo não tomaram uma vez, eles tomaram muitas vezes. 

Mas ex alunos meus do 4º ano vieram me dizer um dia: “os meninos tão tomando 

energético no banheiro”. Mas eu não tinha como fazer nada. Eu vi eles vindo, mas não 

tinha prova. E isso ia, passaram-se semanas. “Os guris tão tomando energético no 

banheiro. os guri tão tomando…”. Até que a gente pegou as garrafinha, o G. foi lá e 

caçou as duas garrafinhas. Aí eu tinha a prova. Aí botei, chamei todos os pais, 

conversei com todo mundo. E a mãe dele ficou de tomar uma providência e tal. Não 

tomou. Aí agora era ele, o L.G., e o J.V.F. no banheiro. Eu peguei e pegamos a 

garrafinha também. Aí eu encaminhei direto pro Conselho Tutelar. Eu disse pra 

direção: “eu não quero mais que encaminhem pra mãe, eu não quero falar com a 

mãe”. Porque uma hora dessas o menino vai ter um ataque cardíaco na minha frente, 

vai ter um ataque epiléptico na minha frente e a culpada vai ser eu que não avisei pra 

ninguém, sabe, não chamei, não fiz o que eu tinha que fazer. Então, se a mãe dele é 

irresponsável eu não quero assumir isso, eu quero que o Conselho Tutelar seja 

avisado sim. Aí foi cartinha pro Conselho Tutelar e tudo e o conselho fez com que ela 

botasse ele no atendimento, ela levou um dia na psicopedagoga e nunca mais... Eles 

acham assim, que a gente não fica sabendo, só que a psicopedagoga liga pra escola 

pra falar comigo. E aí ele não ter ido mais. Ela não foi fazer anamnese, não mandou 

ele. Então ele é um menino… A mãe vem “ai não, porque meu filho” dizendo que vai 
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passar, que a professora é ruim… mas na hora dela fazer, ela não faz. Então aí é bem 

complicado, bem complicado mesmo. Ela diz “eu não dou dinheiro pra ele comprar 

energético”. Tá, mas de algum lugar esse dinheiro vem, também não sou eu que dou... 

De algum lugar vem, ele traz de casa né… E o L.G. é um guri inteligente.  

Alice: Que coisa, é um desperdício né... 

Professora: E a mãe diz, ah, não, ele tem, ham, “ele tem déficit de atenção e 

hiperatividade”, mas eu também tenho isso e isso não me impediu de seguir o meu 

caminho.  

Alice: Depende do que tá na volta e o que tu faz com isso né? 

Professora: Exatamente, não vai impedir que ele siga também, porque ele lê e 

interpreta com fluência e resolve cálculos e problemas.  Então ele só não tira dez 

porque ele não estuda. Ele não copia a matéria, ele não tem nada no caderno. Ele 

não estuda. No momento que ele estudasse um pouquinho, ele é aluno que tem 

condições. Por outro lado, olha a situação que eu fico, se eu aprovo ele porque eu sei 

disso, o que ele vai entender? “Eu não preciso estudar nada, porque as pessoas vão 

me passar, os professores vão me passar”. Então não dá, infelizmente não dá. Se ele 

não passar pelas notas dele, se ele não atingir a média, eu vou reprovar. 

Alice: Que situação complicada… [sons referentes à professora liberando aluna do 

primeiro ano para ir embora para casa]  

Alice: Então, era isso… 

Professora: Se eu lembrar de algum coisa eu mando no wathsapp… Mas eu acho 

que seria assim oh, se fosse uma outra turma, se não tivesse esses casos pontuais, 

teria se surtido um efeito maravilhoso. Mas tem esse casinhos assim, sabe, tem uns 

que não frequentam. O J.V.B. é um que não frequenta, e de vez em quando ele tá na 

aula e ele só passa fazendo aquele negócio assim [demonstrando o gesto], como é 

que eles chamam? Sarrar? 

Alice: Ah, eles passam fazendo isso lá também. 

Professora: Eles fazem o tempo inteiro, o J.V..B faz o tempo inteiro. Teve uma vez 

que eu filmei. Eu tava filmando, não lembro se era com o meu celular ou com o da 

Facilitadora, eu disse pro J.V.B. “eu ia postar no grupo e não postei porque tava 

impossível de te olhar, tu tava só indo atrás do outros assim, J.V.B. Que coisa feia!” 

[risos]. 

Alice: Então muito obrigada prof. 

Professora: O que precisar pode falar, estou às ordens. 


