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PREFÁCIO 

 

Aprendemos dos melhores professores que: “As forças da civilização associam, religam e incluem. 

As forças da barbárie deslocam, dissociam e excluem, portanto não solidarizam. 

Resultante de uma evolução muito antiga, o ser humano se defronta com a tarefa de aprender que 

conservar é melhor do que destruir, religar é melhor que separar, cooperar é melhor que competir, 

partilhar é mais eficaz do que guardar, incluir é mais benéfico do que excluir. 

Uma das possíveis vias para que a ética da solidariedade e da Cultura de Paz se viabilizem, implica 

em assumir uma postura, nos planos individual e coletivo, para conseguir socializar positivamente a 

solidariedade e a paz, ou melhor, fazer valer as forças da civilização”. * 

A arte, na história humana, se dirigida ao bem comum, sempre estimula essas forças. Dotada de 

linguagem universal, cria os cenários da celebração e conexão. 

As Danças Circulares da mestra Bia Esteves há longos anos cultivam essas sementes de civilização. 

Alinhadas ao multicultural, o respeito pelas tradições, sua riqueza e diversidade, ao mesmo tempo 

que as assimilam, preservam a raiz de nossa cultura original. 

Nossa mestra partilha os dons. Como o “canário da terra canta em qualquer lugar – em qualquer 

praça de qualquer cidade, em qualquer canto de qualquer país, canta o seu canto puro e verdadeiro e 

quer que o mundo inteiro seja bem feliz. 

Uma percepção nasce em mim ao entrar em sua Roda, círculo de máxima comunicação: 

  

Mãos entre-laçam, olhos alargam                                                                                                                                                                                                                                                   

Alma amanhece um maior coração.                                                                                                                                            

A Roda gira – um só pulso,                                                                                                                                                      

A Terra nasce – de cada povo, raça e tradição.                                                                                                                 

Se sopra, o vento chama os rostos de amigos.                                                                                                                   

Se chove, a água é benta de emoção.                                                                                                                                   

Essa esfera trans-forma.                                                                                                                                                         

Ser a Vida, ser o Cosmos, é presente – sem ambição.                                                                                                           

A roda gira, o corpo vibra cada rito e canção.                                                                                                                          

São tantos povos, ó Mundo, acalentando a criação... 

 

 

 Lúcia Benfatti – Coordenadora do Programa A Paz pede Parceiros – Associação Palas Athena. 

*Redescobrir a Solidariedade, Edgar de Assis Carvalho, professor titular do Departamento de Antropologia da 

PUC-SP. Artigo para a UNESCO, 2002. 
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CAPÍTULO 1    

RECORDAÇÕES 

Vasculho a memória em busca de uma pista para descobrir como a imagem de uma bailarina 

clássica surgiu na minha vida. Não foi vista na televisão porque ela nem existia há quase setenta 

anos. Com certeza não a vi no cinema, teatro, revistas porque tudo isto não fazia parte do meu 

mundo. 

Eu só conhecia, nesta época, até os 12 anos, o grupo escolar onde eu estudava, a igreja onde 

assistia a missa aos domingos, o longo caminho a pé de ida e volta à escola, o riozinho que 

cortava a pequena cidade onde eu morava, o enorme quintal de casa com suas jabuticabeiras e o 

mundo mágico da minha rua. 

Na volta da escola, à beira do riozinho, tirava os sapatos e colocava na sacola de pano que minha 

mãe fazia para eu colocar o material escolar. Com uma das mãos segurava a sacola na cabeça e 

com a outra, erguia a saia do uniforme. Deus me livre chegar em casa molhada! 

 Aí começava uma grande aventura, caminhar na água fresquinha. De vez em quando, 

apanhávamos nas margens do riozinho algum recipiente para colocar os girinos, que pensávamos 

ser peixinhos. A alegria da brincadeira era tanta que não percebíamos o tempo passar. 

Quando chegava em casa já não era novidade a bronca de minha mãe. O pior era ficar de castigo 

sem as brincadeiras na rua, todas as tardes.  Mil vezes apanhar do que ser impedida de encontrar 

a criançada. Fui moleca de rua que adorava jogar bola de gude, pião, brincar de roda, esconde-

esconde, estátua e muitas outras brincadeiras. De todas elas a que mais me encantava eram as 

rodas com suas cantigas infantis. 

No final do último ano antes de mudarmos para São Paulo, me recordo que uma professora 

entrou na sala de aula escolhendo os alunos que fariam parte das apresentações. Quando ela 

perguntou quem queria dançar balé, fui a primeira a ficar em pé, levantando a mão.  

Olhando-me através das lentes grossas dos meus óculos, ela sorrindo falou:                 “ 

Impossível, dançarinas não usam óculos”. 

Naquele dia não andei no riozinho, nem subi nas árvores do quintal e não brinquei na rua. 

Parecia que o mundo havia desmoronado. 

Só pensava que nunca poderia dançar na minha vida. E, quanto mais pensava, mais a dor 

machucava o meu coração. 
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CAPÍTULO 2  

DESCOBERTA E REENCONTRO 

Quando adolescente, no final da década de 50, era comum os estudantes do antigo ensino 

colegial, promoverem bailes para arrecadar fundos para a festa de formatura. 

Minha mãe somente permitia a minha ida, acompanhada do meu irmão, quatro anos mais velho 

que eu. Sabendo disso, ele procurava tirar vantagem. Eu  tinha que engraxar seus sapatos 

diariamente e repassar suas camisas. Tamanha era minha vontade de dançar que fazia isto sem 

me importar com suas exigências, sonhando com o baile de sábado. 

Estudei secretariado e trabalhei muitos anos como secretária executiva em algumas empresas 

multinacionais. 

Casei, tive um casal de filhos e, quando já estava com quase 46 anos, em meados de 1987, 

exatamente 30 anos atrás, tive meu primeiro encontro com as Danças Circulares, na Comunidade 

de Nazaré Paulista que, em 1990, passou a chamar-se Centro de Vivências Nazaré e, atualmente, 

é denominada UNILUZ. 

O convite para participar das vivências mensais chamadas “Meditação na Dança” partiu de uma 

professora, que morava em Sorocaba e frequentava um curso de yoga em São Paulo, onde eu 

também fazia aula. 

 No instante que ela me olhou, pela primeira vez, disse: “Você precisa conhecer as Danças 

Circulares Sagradas, na Comunidade de Nazaré”. 

Eu nunca havia ouvido falar nem de Nazaré Paulista e muito menos de Danças Sagradas.  

Ao ouvir as palavras dela senti uma inquietação no meu coração e um leve tremor no corpo, 

como se estivesse sendo hipnotizada através do seu olhar penetrante e sua voz firme e decidida.  

Ela pediu meu telefone para que pudéssemos combinar para irmos, na semana seguinte, para a 

vivência em Nazaré. Minha única reação foi obedecê-la, sem nenhum questionamento.  

Passei a semana ansiosa aguardando seu telefonema. A todo instante ouvia sua voz: “Você 

precisa conhecer as Danças Circulares Sagradas”. Como prometido ela ligou e marcamos o 

encontro. 

A caminho de Nazaré, nenhuma das minhas perguntas, feitas timidamente, querendo saber sobre 

a instituição e, principalmente, sobre a atividade programada, foram respondidas. Ela me pediu 

calma dizendo que no devido tempo eu teria todas as respostas. 

Ao chegar, fiquei surpresa com a beleza da natureza e tocada pela amabilidade com que fomos 

recebidas. Vi que era um local de retiro onde a harmonia, a simplicidade, o silêncio e a ordem 

eram sentidas em cada canto. 



 

 

6 

 

Quando fechei a porta do pequeno quarto onde fui alojada, sentei na cama, fechei os olhos e 

agradeci a Deus por me ter conduzido até lá. Nem de longe poderia imaginar o impacto que este 

acontecimento teria em minha vida.... 

Todo aquele silêncio e ordem era um bálsamo para o verdadeiro caos que eu estava vivendo na 

minha vida familiar. A convivência com o alcoolismo do meu marido estava se tornando 

insuportável e, além disso, estava enfrentando o grande teste do desapego, ao lembrar que, dali a 

poucos dias, nosso filho adolescente estaria de partida para viver em Israel.  

Naquele momento era tudo que eu precisava, uma pausa para respirar tranquilamente e acalmar 

meu coração, sem nenhuma noção de que aquele seria meu primeiro passo em busca da sanidade 

perdida em face da doença do alcoolismo. 

Somente me levantei, quando ouvi baterem suavemente na porta, me convidando para a 

meditação e, depois, o jantar.  Não havia mais aquela ansiedade em querer saber o que iria 

acontecer.  

Depois do saboroso jantar, acompanhei o grupo para a sala onde aconteceria a vivência da dança. 

O espaço era amplo, acolhedor e de lá podíamos admirar a beleza da natureza ao redor. 

Pensei: “O céu deve ser assim”. Mas, a surpresa maior ainda estava por vir.  

Ao dar as mãos na roda, fechei os olhos. Uma sensação de leveza e acolhimento inundou meu 

corpo. Mal conseguia ouvir as instruções sobre a dança. Quando dei os primeiros passos, senti 

meu coração batendo descontroladamente e as lágrimas escorrendo suavemente pelo meu rosto.  

Aos poucos, uma sensação que eu nunca havia sentido inundou todo meu ser. Parecia uma 

viagem no tempo, um sonho... 

Era como se uma doce saudade, imensa, profunda lentamente invadisse o meu coração. Não 

sabia o que estava acontecendo comigo, mas aos poucos, fui me dando conta de que nada daquilo 

era estranho para mim. Tudo então se tornou familiar. No começo foi a doce lembrança das rodas 

infantis no recreio das escolas onde estudei, as rodas nas calçadas das cidades do interior de 

Minas e São Paulo, onde passei minha infância.  

Aos poucos, uma nova dança me transportou para um passado muito remoto, até então, por mim 

desconhecido. Me percebi como um vulto dançando numa roda em uma pequena e antiga aldeia.  

No silêncio meditativo após a última dança, me dei conta de que um elo da minha vida que havia 

se rompido, em vidas passadas, estava sendo reconectado naquele momento, com os fios da 

magia da dança. 

Uma alegria incontida inundou minha alma. Me senti leve, protegida, feliz e de bem com a vida. 

Era a felicidade de quem, depois de um tempo incalculável, estava matando as saudades ao 

voltar para casa. Jamais me esquecerei da emoção daquele momento de reencontro com minha 

alma. 
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CAPÍTULO 3  

PRIMEIROS PASSOS E TEMPO DE COMPARTILHAR 

 

Durante dois anos, ininterruptamente, por mais difícil que fosse minha vida, participei de todos 

os encontros de Meditação na Dança em Nazaré. 

Jane, David e Evelyn residentes daquela comunidade, foram meus primeiros professores. 

Lá eu conheci, também, Sara Marriot, que havia vivido alguns anos na Comunidade de Findhorn, 

na Escócia, e que trouxe para Nazaré as Danças Circulares. 

Em algumas ocasiões, tive o privilégio de sentar ao seu lado e admirar o seu sorriso infantil e sua 

presença de pura beleza angelical. 

Muitos anos depois, Sara já com mais de 90 anos, esteve no SESC Pompéia, durante minhas 

aulas de yoga, compartilhando com meus alunos da terceira idade sua história de vida. A meu 

pedindo, gentilmente, ela executou os Cinco Ritos da Fonte da Juventude, mostrando que a idade 

não deveria ser impedimento para se aventurar a descobrir novas maneiras de se auto cuidar e 

expandir a consciência. 

Sua doce presença, sua tocante mensagem e, principalmente, seu exemplo de vida foi mais um 

presente inesquecível que a vida me proporcionou. 

No ano de 1986 eu fui admitida como voluntária no Departamento de Geriatria do Hospital das 

Clínicas, como professora de Yoga. Passei a integrar o GAMIA (Grupo de Atendimento 

Multidisciplinar ao Idoso Ambulatorial), coordenado pelo geriatra Wilson Jacob Filho. 

 A alegria, a serenidade, o bem-estar e, sobretudo, o despertar espiritual que eu sentia nas 

vivências de Meditação na Dança, em Nazaré, fizeram nascer em mim um forte desejo de 

compartilhar a experiência vivida naquelas rodas, nas atividades com os idosos do GAMIA. 

Até aquele momento, eu tinha conhecimento que as Danças Circulares Sagradas estavam ainda 

restritas às pessoas participantes de grupos, em busca de um novo modelo de crescimento 

espiritual.  

Percebendo isto, me perguntava, por que não dar oportunidade para que mais pessoas possam ser 

beneficiadas com essa prática? 

Quanto mais eu dançava, mais aumentava o meu desejo de compartilhar esta atividade que 

deixava minha alma transbordando de felicidade.  

Com esse pensamento conversei com Jane, uma das residentes da comunidade de Nazaré, sobre 

esse meu propósito. Acho que além dos fatores positivos a meu respeito como, assiduidade, 

interesse e comprometimento com as danças, o meu entusiasmo e determinação foram 

fundamentais para convencê-la a levar este pedido aos demais membros daquela instituição.  
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No mês seguinte, quando fui participar de mais um encontro em Nazaré, ao ouvir que meu 

pedido havia sido aceito, mal pude acreditar! 

Recebi como presente duas fitas cassetes com as músicas das danças, com a recomendação de 

que eu não poderia tirar cópia para dar a quem quer que fosse. 

Aquelas fitas cassetes foram o passaporte para o meu ingresso em uma inimaginável e fantástica 

viagem ao mundo mágico, encantador, integrativo e curador das Danças Circulares. Uma viagem 

sem volta! 

Ao voltar para casa, ainda com o coração palpitando de alegria com os tesouros recebidos, 

comecei a refletir sobre a grande diferença que havia entre o grupo de idosos do hospital e o 

grupo participante das vivências de Nazaré. 

Nas Clínicas, eram pessoas com mais de 65 anos de idade, na grande maioria muito simples, 

algumas sem nenhuma escolaridade, outras com comprometimento de locomoção e todas - sem 

nenhuma experiência em dança. 

Esta inquietação terminou quando eu recordei que, ao introduzir o Yoga em um corredor de 

hospital, quando esta atividade era totalmente desconhecida, inclusive pela classe médica, eu 

havia derrubado muitas barreiras. 

 O primeiro desafio foi ser aceita, mesmo sendo na condição de voluntária, naquela equipe do 

GAMIA, formada por 10 profissionais de nível universitário todos ligados à área de medicina 

tradicional. Naquela época as terapias alternativas, hoje chamadas complementares, eram 

totalmente ignoradas e, até mesmo, muitas vezes, ridicularizadas pelos profissionais da medicina 

alopática. 

 A conquista seguinte foi ter transformado um corredor do hospital, no último andar do Prédio 

dos Ambulatórios, próximo ao heliporto, em uma sala de Yoga para aquele grupo de 30 

participantes idosos. 

Com este pensamento encorajador fui, aos poucos, introduzindo a dança como encerramento das 

aulas, após o relaxamento.  

Esta atividade semanal de Yoga e Danças Circulares Sagradas permaneceu durante 15 anos no 

GAMIA, sendo, até hoje, mencionada em muitos congressos e aulas de Geriatria na FMUSP, não 

somente pelo resultado positivo dessas práticas, mas, também, pelo pioneirismo da possibilidade 

de uma convivência pacífica entre a medicina tradicional e a alternativa. 

Muito me alegra ver que, recentemente, o Ministério da Saúde incluiu novas terapias integrativas 

baseadas em conhecimentos tradicionais, dentre elas as Danças Circulares, à Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde (SUS), como um elemento 

facilitador para a saúde física e emocional, prevenção de doenças e, ao mesmo tempo, gerando 

um sentimento de integração e inclusão. 
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CAPÍTULO 4 

ADAPTAÇÕES NO REPERTÓRIO DAS DANÇAS CIRCULARES 

Quando eu recebi as duas fitas cassetes da Comunidade de Nazaré, eu não imaginava que teria 

que fazer pequenas adaptações em algumas coreografias, devido à dificuldade de coordenação e 

de locomoção de alguns alunos. Meu maior objetivo era que todos pudessem dar as mãos na 

roda.  

Mesmo sabendo que havia uma orientação para que as danças não sofressem nenhuma alteração, 

com a consciência tranquila, fiz o que achava necessário, pequenas modificações dos passos e 

diminuição de giros, mantendo sempre a essência e o espírito sagrado dessa atividade. 

Quando as Danças Circulares começaram a ser introduzidas no Brasil, na metade da década de 

oitenta, o repertório era exclusivamente de músicas europeias. 

Sentindo necessidade de incluir nossas músicas brasileiras, eu iniciei uma pesquisa para 

conhecer as festividades populares e religiosas do nosso povo.  

No Nordeste e no interior de São Paulo e Minas Gerais, vivenciei as rodas infantis, os encontros 

de danças folclóricas e as Folias de Reis.  

Me entristeceu ver que, aos poucos, em muitas cidades, os concursos foram tomando lugar 

dessas festas, perdendo-se, assim, a pureza original. 

Os palcos começaram a substituir as ruas. O luxo das fantasias e o espírito de competição dos 

participantes desses eventos, tiraram muito da beleza manifestada na simplicidade que havia 

naquelas comemorações populares e tradições sagradas. 

Mesmo assim em algumas cidades do interior, ainda hoje, pequenos grupos tentam preservar 

estas tradições.  

Na década de 90, em São Paulo, o SESC Pompéia foi uma das organizações que mais promoveu 

encontros folclóricos e de povos indígenas de diversas tribos do Brasil. 

 Eu sempre estive presente nessas ocasiões e, no final das vivências de algumas tribos, eu pedia 

autorização para adaptar e incluir algumas danças no meu repertório. Este consentimento era 

dado pelo cacique quando eu explicava como, onde e porque as Dança Circulares Sagradas eram 

realizadas. 

Como resultado deste meu trabalho de pesquisa, selecionei e coreografei várias músicas de 

domínio público e de compositores ligados às raízes brasileiras, para incluir no meu repertório 

inicial. 

Com o passar dos anos, fui compondo algumas melodias e criando novas coreografias para as 

nossas rodas.  
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CAPÍTULO 5 

 PRIMEIROS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DAS  

DANÇAS CIRCULARES NO BRASIL 

 
Foi na Comunidade de Nazaré Paulista que surgiu a ideia de reunir as pessoas que haviam sido 

tocadas pelo espírito da Dança e desejassem se aprofundar nos conhecimentos sobre as Danças 

Circulares reavivadas por Bernhard Wosien, na Alemanha e as Danças da Paz Universal, criadas 

pelo místico Samuel Lewis, nos Estados Unidos. 

Assim nasceu em 1993 a Rede Nacional SANGHA criada por Sabira-Cristina, suíça, radicada em 

Nova Friburgo (RJ) que, com muita competência e dedicação, foi nossa primeira instrutora das 

Danças Circulares no Brasil. 

A Revista Sangha foi o primeiro veículo de comunicação entre os primeiros focalizadores 

brasileiros. 

Em 1992, Marianne Inselmini, amiga de infância de Sabira-Cristina, atendendo seu convite, veio 

ao Brasil para treinar novos facilitadores de danças.  Marianne foi discípula de Gabriele Wosien 

e Anastasia Geng. 

Logo depois vieram outros grandes focalizadores internacionais, como Anna Barton, Joice 

Dijkstra, PhilipTanzen,  Sadi Neil Douglas-Klotz,  Maria Gabriele Wosien,  Fridel Kloke-Eibl,  

Laura Shannon, Dagmar Hahn,  Peter Vallance e muitos outros. 

BOLETIM DA RODA DE LUZ 

A ideia de criar um veículo de divulgação internacional entre as atividades das rodas do Cone 

Sul, surgiu de uma conversa entre Marianne Inselmini (Suiça) e a primeira focalizadora do Rio 

de Janeiro, Patrícia Azarian. 

Isto aconteceu no ano 2000, em Nova Friburgo, durante um treinamento intensivo de Danças 

Circulares Sagradas com Marianne, uma das fundadoras da revista alemã das danças circulares 

que circulava por vários países da Europa. 

Inspirando-se nesta revista, Kreise Ziehen ( Puxando Rodas), foi criado o Boletim Roda de Luz, 

por Patrícia e demais focalizadores da Roda de Luz do Rio de Janeiro. 

Nesse Boletim eram divulgados artigos inéditos, entrevistas, matérias traduzidas, fórum de 

debates e a agenda dos cursos de focalizadores internacionais no Brasil. 

O objetivo era informar sobre o movimento mundial das Danças Circulares Sagradas, dar 

visibilidade e servir de intercâmbio de informações entre as rodas brasileiras. 

O Boletim da Roda de Luz era editado trimestralmente e, depois de 20 publicações, infelizmente 

não teve mais continuidade. 
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É preciso lembrar que não tínhamos ainda toda esta tecnologia da internet disponível, daí a 

grande importância que este veículo teve na vida de todos os pioneiros das Danças Circulares, 

por ser a única fonte de informação e comunicação entre nós. 

Dorothy Pritchard, residente no Rio de Janeiro, uma apaixonada pelo movimento das Danças 

Circulares, durante todos estes anos, tem sido uma grande colaboradora de eventos e tradutora de 

inúmeros artigos e entrevistas com focalizadores internacionais. 

 Pedi a ela que fizesse um resumo de algumas dessas entrevistas e ela, gentilmente atendendo 

meu pedido, nos presenteou com estes textos. 

“Patrícia Azarian e as Danças Circulares Sagradas no Rio de Janeiro” 

Antes de falar de focalizadores e mestres de fora que estiveram em nossa cidade, meu 

pensamento é compartilhar a valiosa experiência com nossa primeira mestra, Patrícia Azarian. 

Ela trouxe e revelou a essência das Danças Circulares Sagradas ao Rio de Janeiro; foi quem nos 

preparou para perceber, apreender, captar e avaliar o aporte dos contatos e energias dos outros 

mestres e focalizadores. 

São vários os motivos da importância de ter sido ela nossa primeira mestra. Assinalo as 

principais:  

Inclusão:  Patrícia foi um exemplo de tolerância e acolhimento. Seu cuidado particular com a 

inclusão nos marcou.  Por exemplo, a dança não começava antes de assegurar que os iniciantes 

podiam acompanhar os passos e movimentos com confiança. Isto faz toda a diferença para uma 

dança poder acontecer. A inclusão não é apenas não excluir alguém, é, sobretudo abrir mão de 

uma dança mais elaborada para os principiantes poderem participar sem tropeços e 

constrangimentos sentindo o movimento como dança, não apenas como exercício musicado. A 

energia é outra.   

Seriedade: o respeito que tinha por cada dança, fiel à forma como lhe tinha sido transmitida. 

Todos nós guardamos registrada esta atitude para com a tradição ou com o coreógrafo que deu 

origem à dança recebida. Cada dança é um ente vivo, merece consideração.  

Patrícia tem uma forma particular de abordar cada dança.  Na introdução suscitava nossa 

imaginação com um convite, um sentimento, uma sugestão, unindo-nos numa intenção comum. 

Nada forçado nem artificial, algo emanava de sua identificação prazerosa com a dança a ser 

apresentada. Criava assim um clima de expectativa, silêncio e presença acolhedora.  

Vivências: As vivências tornaram-se acontecimentos. Havia algo mais do que mero 

divertimento. Mesmo sem poder descrever a emoção, as pessoas diziam “é diferente”. O motivo 

dos encontros era usufruir das danças em si, sem preocupação de obter um certificado. Pouco a 

pouco sentimos a necessidade de aprimoramento, e vieram os treinamentos e as imersões 

favorecendo laços de amizade que constituem a base da formação de uma comunidade.  
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Creio que este acontecimento é um dos principais insights do mestre Bernhard Wosien ao dançar 

com o povo nas aldeias da Alemanha. Celebrações como ocasiões de reconhecimento dos laços 

em comum entre as pessoas, que reafirmam a identidade do grupo, solidificando o sentimento de 

pertencimento através da sua tradição. É uma cumplicidade surgida única e naturalmente a 

partir da vivencia em comum, de experiências compartilhadas, que espontaneamente 

comprometem os membros e solidificam os laços afetivos. Este espírito comunitário, perdido no 

individualismo da sociedade moderna, foi um dos motivos que Wosien quis resgatar com as 

Danças Circulares Sagradas.  Patrícia possibilitou esta experiência entre os participantes mais 

assíduos. 

Caminho interior compartilhado pelo grupo 

Com seu carisma singular, Patrícia também realizou outro objetivo das Danças Circulares 

Sagradas: a interiorização, não a dança como simples distração. Vivenciar o movimento 

abrangendo o ser inteiro: o físico, o mental, o transcendente e o grupal.  A energia gerada na 

roda circulou do grupo, pelo grupo e para o grupo. O sagrado se tornava presente quando havia 

harmonia entre estes quatro níveis que vibravam em sintonia. 

Para mim o mais importante na nossa caminhada foi o fato de Patrícia ter sido nossa primeira 

mestra. Os focalizadores, que aqui vieram posteriormente, confirmaram, amadureceram, 

complementaram e perfeiçoaram esta base das Danças Circulares Sagradas implantada por ela. 

SABIRA – Precursora da Danças Circulares no Rio de Janeiro 

Christina Dora Schkölziger, da Suiça, (conhecida, nos anos 90 e nos primeiros anos da virada 

do século, como Sabira), foi quem introduziu as Danças da Paz Universal e as Danças 

Circulares Sagradas no Estado do Rio de Janeiro.  

Sabira participou de workshops na Alemanha com Gabriele Wosien e ficou encantada com as 

danças, que então trouxe para o Brasil. Morava em Nova Friburgo, e lá começou com uma roda, 

onde reuniu o primeiro grupo de pessoas que participavam regularmente das vivências e faziam 

danças na praça.   

Sabira vinha com frequência ao Rio promovendo e apoiando os eventos dos focalizadores das 

Danças da Paz Universal. Ela era musicista e cantora, sempre levava o violão animando as 

danças com cantos e música ao vivo. Traduziu muitas canções para o Português, pois naquela 

época, as Danças Circulares eram, na maioria, com músicas e danças estrangeiras.  

Sabira nos ensinou o Pai Nosso cantado em aramaico, e a dança desta oração. Certa vez houve 

um evento com Sabira, no Corcovado, aos pés do Cristo Redentor, quando formamos uma 

grande roda e cantamos o Pai Nosso. Este foi um momento comovente, sobretudo porque apesar 

da chuva torrencial, permanecemos firmes até o final.  

Fiel ao estilo europeu de conduzir as danças, Sabira era severa e exigia pontualidade, silêncio, 

sala em ordem, com os pertences deixados fora da sala, sem conversa paralela, e cada um devia 

esperar a vez para falar.  
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Naquele tempo não se filmava nada; as danças eram repassadas em fita cassete, e anotações 

feitas com os símbolos correspondentes. Patrícia Azarian, aluna dela, para poder focalizar foi 

supervisionada e avaliada durante certo tempo até receber o seu aval. 

Foi Sabira quem convidou Marianne Inselmini para vir ministrar workshops no Brasil.  

Elas eram amigas de infância, e ambas conheceram e dançaram com Anastasia Geng, criadora 

das danças dos Florais de Bach. 

Sabira também era mentora das Danças da Paz Universal e escreveu no boletim nº 4 da Roda de 

Luz: “Por que paz universal? O próprio Lewis (o fundador) assim denominou este trabalho em 

atenção ao caráter ecumênico das danças que buscam a essência da experiência espiritual por 

uma via não-sectária, ou seja, elas não constituem uma seita e nem se filiam a uma tradição 

religiosa em particular, mas, sim, honram e celebram todo o legado espiritual da humanidade. ” 

MARIANNE INSELMINI – Primeira mestra vinda do Exterior 

Em 1996, Marianne Inselmini, suíça, convidada por Sabira, chegou pela primeira vez em Mogi 

das Cruzes - SP. Ela veio várias vezes ao Brasil, ministrando workshop de Danças Circulares 

Sagradas.  

Marianne deu um grande impulso para o crescimento do movimento que estava no início.  Seu 

dom natural pela música, o canto e a dança, cativou as pessoas e sua pedagogia pessoal revelou 

um estilo especial de conduzir as vivências. Por exemplo, antes de ensinar o ritmo grego, 

treinava-nos através de palmas, batida dos pés, ou repetições em voz alta. Em seguida, antes de 

fazer a dança, simplesmente sugeria acompanhar a música fazendo os passos em círculo. Ela 

dizia que a linguagem corporal de cada povo manifesta seu temperamento, sua singularidade e 

assim o ritmo tem um “sotaque” próprio que precisamos incorporar.  

Marianne foi uma mestra muito querida. Com gentileza e simplicidade, conduzia com firmeza e 

suavidade cantos, danças e danças cantadas.  Presença marcante transmitia seu entusiasmo e 

amor pela arte do som e movimento.  O que a diferenciava era sua forma de ensinar e de dançar, 

que partia do coração. Assim a descreveu Louise: “tinha uma alegria interna imensa.... Era uma 

estrela com brilho próprio, intenso.... Por onde passava deixava um rastro e as pessoas ficavam 

fissuradas e anestesiadas por ela, como nestes comerciais querendo vender um produto especial. 

Uma pessoa linda…” 

Na revista alemã, Kreise Ziehen Ed. 3/94, Marianne diz: “A dança é uma ponte entre o mundo 

de dentro e o mundo de fora, entre o visível e o invisível, o mundo espiritual e o mundo material. 

Quando dançamos, somos tocados pela totalidade das quatro esferas da existência: física, 

emocional, mental e espiritual”. (Tradução: Sabira) 

 

 



 

 

14 

 

 

 
Marianne Inselmini e Patrícia Azarian 

 

LAURA SHANNON -  Pesquisadora dos códigos ocultos nas danças tradicionais 

Laura Shannon se envolveu especialmente com as danças tradicionais, sobretudo do Leste 

Europeu (os Bálcãs, Armênia, Bulgária, antiga Iugoslávia) e no Oriente Próximo.  

Em suas duas oficinas no Rio de Janeiro, a convite da Roda de Luz, Laura nos conduziu à 

sabedoria contida nestas manifestações ainda vivas dos artistas, artesãos, cantores, e 

dançarinos nas aldeias, salientando a importância de estar dançando as danças antigas que 

remetem às primeiras origens da cultura humana, na Europa Oriental ou no Oriente Próximo. 

 Respondendo à pergunta: “o que é para você a Dança Sagrada? ”  Laura respondeu: “Entendo 

que toda dança é sagrada. Penso que a necessidade de chamar de Dança “Sagrada” surgiu da 

ideia de que a dança não era sagrada! Isto é um dos desvios errados da nossa cultura ao 

esquecer que todas as danças nos remetem diretamente ao tempo, quando se honrava a Terra, o 

corpo, o feminino, e todos os ciclos naturais. Se naquele tempo tinham uma função sagrada, têm 

a mesma função hoje”  

Sobre a sabedoria oculta nas danças ainda vivas trazidas de geração em geração desde tempos 

remotos, Laura nos diz: “ Acredito que as danças mais antigas possuem algo que hoje em dia 

precisamos conhecer. 
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Esta "mensagem" tem um significado simbólico, codificado na estrutura das danças, nos passos, 

na maneira de segurar as mãos, no compasso, no círculo ou na formação espiral; e no estilo das 

danças, sejam passos longos ou curtos, fortes ou suaves, rápidos ou lentos, aonde inicia o 

movimento no corpo,  quais chakras são ativados, assim como qualquer outro detalhe de porte e 

postura.  

Não se pode aprender a forma que contém a mensagem somente pelas anotações escritas, tão 

pouco pode ser compreendida simplesmente falando sobre ela. A mensagem é transmitida 

unicamente vivenciando, respirando e fazendo a experiência fisicamente da própria dança”.  

Para resumir algumas das conclusões de sua experiência nas danças Laura lança um desafio: 

        “Como aprendemos a aprender? Como deciframos o código? 

          Como descobrimos o fogo dentro de cada forma de dança, a que iluminará sua razão de                    

ser o que é, e revelará a mensagem que oculta dentro de cada passo? 

         Como pode cada um de nós viajar sozinho no conhecimento da experiência direta? 

Dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando”. 

(Extraído da entrevista do boletim Danças Circulares Sagradas nº 10 da Roda de Luz e do artigo 

“Dancing Well: thoughts on Dance for Teachers” (Dançar bem: pensamentos sobre Dança para 

Professores) de abril 2006). 

 

 

Laura Shannon 
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CAPÍTULO 6 

AVANÇO DAS TECNOLOGIAS  

Nos primeiros cursos para focalizadores, o único material que recebíamos eram as fitas cassetes 

com as músicas programadas para o evento. 

Para não esquecer os passos e gestos, após as vivências corríamos para escrever as coreografias, 

cada um à sua maneira, visto que muitos ainda não conhecíam a linguagem simbólica das Danças 

Circulares. 

Foi uma enorme alegria quando chegaram as primeiras apostilas, cuidadosamente escritas à mão 

por Marianne Inselmini, registrando as coreografias do repertório ensinado nos seus cursos. 

Durante os primeiros anos desde que comecei a focalizar as Danças Circulares, passava longos 

períodos percorrendo sebos e casas de disco à procura de músicas folclóricas brasileiras e de 

outros países. 

Me lembro da alegria que eu senti ao descobrir em um bazar do asilo da Casa Transitória, 

mantido pela Federação Espírita, vários LPs de músicas tradicionais brasileiras e de Israel. Passei 

meses selecionando aquelas que poderiam ser aproveitadas para novas coreografias.  

Ainda me recordo dos transtornos causados com o uso das fitas cassetes durante as vivências. 

Ora perdíamos um tempo precioso quando não achávamos onde estava a música que deveria ser 

tocada, ora a fita se enrolava no gravador e, o que era o pior, muitas vezes ela se partia. 

Tentando me ajudar, um grande amigo e admirador das Danças, Paulo Vassilieff, teve uma ideia 

que resolveu parte desses transtornos. Ele descobriu um estúdio de som que se propôs a fazer 

gravação de apenas uma música em cada lado da fita. Imaginem só o volume de material que 

esta ideia gerou. O fator importante é que foi eliminado a dificuldade de escolher uma música 

dentre inúmeras gravadas em uma fita tradicional de 60 minutos. 

Felizmente, depois de alguns anos apareceram os CDs, uma revolução fantástica naquela época. 

Quando os DVDs surgiram, foi possível aposentar as fitas de vídeo, única forma das coreografias 

serem registradas, até aquele momento. 

Depois disso tudo, outra grande revolução tecnológica surgiu para simplificar mais ainda nossa 

vida de focalizadores. Surgiram os pendrives, os celulares e a família dos Iphones, Ipads e Ipods. 

Quantas novidades em tão pouco tempo! Confesso que senti uma grande emoção quando usei 

meu IPOD primeira vez.  

 

 



 

 

17 

 

CAPÍTULO 7 

INÍCIO DAS RODAS AO AR LIVRE 

Em 1988, atendendo um convite de Carmen Balhestero, fundadora da Fraternidade Pax 

Universal, com a colaboração de alguns frequentadores das vivências de Danças Circulares de 

Nazaré, participamos de um grande evento no Dia da Terra, no Parque do Ibirapuera.                                                                                           

Escolhemos a dança de um canto indígena americano, que falava dos elementos da natureza, 

Terra, Água, Fogo e Ar. Movidos pela nossa inexperiência em focalizar para um grande público, 

com receio que os participantes tivessem dificuldade em decorar a letra, fizemos diversos 

cartazes em cartolina, que eram exibidos por colaboradores, no centro da imensa roda. 

Marcos, um frequentador de Nazaré, e eu conduzimos a roda no alto de um palanque. Foi uma 

vivência longa, de quase uma hora, com apenas uma dança. 

Hoje, ao rever o vídeo, acho tudo muito divertido. Comparo esta nossa primeira grande roda com 

o aprendizado de uma criança quando dá os seus primeiros passos. Há uma insegurança, uma 

graça, uma alegria inocente e, ao mesmo tempo, uma coragem natural de enfrentar o 

desconhecido. 

Acredito ter sido essa a primeira vivência de danças circulares ao ar livre, aberta ao grande 

público, em São Paulo. 

 No ano seguinte em 1989, convidei meus alunos do Hospital das Clínicas, para participarem de 

vivências mensais no Bambuzal do Parque da Água Branca.  

Logo um grupo de idosos que frequentavam vários cursos promovidos pelo Fundo Social do 

Estado, se juntaram a esta roda, assim como alguns frequentadores do parque.  

Entusiasmada com o sucesso desses encontros, levei uma proposta à administração do Parque 

Trianon, na Avenida Paulista e, assim, nasceu a segunda atividade de Danças Circulares Sagradas 

ao ar livre.   

As rodas da Lapa, na Praça Cornélia, em frente à Igreja, e a roda da Praça dos Arcos, no final da 

Avenida Paulista, foram iniciadas no ano 2000 e tiveram uma duração de apenas 5 anos. Ambas 

as praças ficaram interditadas durante muito tempo pela prefeitura e quando liberadas, feiras 

esotéricas e de artesanato ocuparam aqueles espaços. 

Fiquei muito feliz em 2010, quando a UMAPAZ (Universidade Aberta do Meio Ambiente e da 

Cultura de Paz) criou o Programa “ Dançando e Convivendo nos Parques Públicos de São 

Paulo”, contratando alguns focalizadores para iniciarem essas rodas de danças.  
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CAPÍTULO 8 

SESC - DIVULGADORA DAS DANÇAS CIRCULARES 

 

 
Rodas no SESC-Bertioga 

 

 Sou grata aos antigos gerentes das unidades do SESC, que a partir de 1989, introduziram as 

Danças Circulares Sagradas em suas programações.   

Essas contratações me deram a grande oportunidade de levar as vivências, às Unidades da 

Capital, cidades do interior de São Paulo e de outros Estados.  

Durante muitos anos as Danças Circulares estiveram presentes nos Encontros Nacionais de 

Terceira Idade do SESC, realizados durante uma semana, na cidade de Bertioga, no litoral 

paulista.  

O SESC Bertioga é uma Unidade belíssima, de uma natureza exuberante onde a vegetação nativa 

contrasta com os jardins cuidadosamente planejados.  

Além deste paraíso verde, o mar de águas límpidas e tranquilas, com uma praia sempre limpa, 

possibilitava a formação de rodas ao entardecer, tanto nos gramados como na praia. 
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Lembro-me que em um desses Encontros Nacionais, coincidiu com o Dia das Mães. 

Programei uma vivência ao pôr do sol, na beira da praia, quando fizemos uma grande roda e 

dançamos a Ave Maria e outros cânticos às Deusas de outras tradições.  

O sol refletindo seus últimos raios nas águas do mar, os pés descalços tocando a areia macia e o 

contato das mãos na roda, tornaram aquela celebração um momento de rara beleza e harmonia, 

fazendo o coração transbordar de profunda paz e encantamento.  
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CAPÍTULO 9 

RODA ITINERANTE A CAMINHO DO CORAÇÃO DA TERRA 

 

   

                       Roda Itinerante    Salão de Caverna do Diabo 

 

No ano de 1994, organizei um passeio inesquecível para meus alunos de yoga do SESC Pompéia 

e do Sindicato de Telecomunicações. 

Fomos ao Parque Estadual de Jacupiranga, no Município de Eldorado, conhecer a mais 

importante e bela caverna deste parque, a Caverna do Diabo. 

Depois de caminhar pelas inúmeras galerias, tocados pelos cenários fantástico e surpreendente, 

um verdadeiro presente da natureza, fizemos uma roda em um dos inúmeros salões da caverna. 

Havia um silêncio profundo, somente quebrado pelas águas que deslizavam pelas rochas. 

Suavemente cantamos e dançamos alguns mantras. A meditação depois da dança nos levou a 

uma comunhão profunda com o coração da terra, um espaço sagrado. 

Foi uma experiência única, inesquecível, parecia que as paredes ressoavam o nosso canto nos 

levando a um estado de harmonia, gratidão e comunhão com a Mãe Terra.  

No caminho de volta para São Paulo, em todas as pequenas cidades por onde passávamos, se 

havia uma praça, eu pedia ao motorista para que estacionasse. 

Logo a roda estava formada e alegremente a dança acontecia. 

 

                                                                                                                                                                              

- 
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CAPÍTULO 10 

RODAS NO SOLO SAGRADO  

 
 

 

 

Durante os anos de 1995 a 2000, fiz todos os encerramentos de final de ano, com as turmas de 

Yoga dos diversos locais onde trabalhava, no Solo Sagrado da Igreja Messiânica, às margens da 

Represa de Guarapiranga.  

É impressionante a beleza desse local, com sua mata nativa, a represa de águas tranquilas 

rodeada pelos jardins, verdadeiras obras de arte. A conservação deste local é feita pelo 

revezamento de centenas de voluntários, vindos de todos os locais do Brasil, com a ideia 

plantada pelo seu fundador Meishu-Sama, de construírem um paraíso na terra. 

Era nesse local encantador, de uma energia amorosa contagiante, que fazíamos a nossa imensa 

roda em ritual de gratidão pelo encerramento do ano. 
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CAPÍTULO 11 

RODA INDÍGENA XAVANTE 

 

 

 

Certa vez, em 1997, fiquei sabendo que seria realizado uma oficina no espaço da Comunidade do 

Rio Aberto, no bairro de Higienópolis. A programação era de cantos e danças dos índios da 

Tradição Xavante, do Cerrado do Mato Grosso.  Imediatamente fiz minha inscrição e na hora 

marcada lá estava eu, ansiosa pela grande oportunidade de poder conhecer a cultura de mais uma 

tribo indígena. 

O local era um pequeno sobrado. A secretaria ficava na entrada, no térreo, e o espaço para as 

vivências no andar de cima. Subi as escadas e ao chegar na sala fiquei surpresa.                                  

Havia apenas um jovem forte, moreno, cantando uma música indígena tocada em uma fita 

cassete, em um pequeno gravador no chão. Era o índio Xavante. 

Era uma situação inusitada para mim. Comecei a rezar para que mais pessoas entrassem naquela 

sala ou que o workshop fosse cancelado. Quando a música terminou, calmamente ele voltou a 

fita e me estendeu a mão. 

Sua atitude determinada me deu coragem. De mãos dadas formamos uma minúscula roda.  
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De início acompanhei os seus passos, meio desajeitada sem saber para onde olhar. 

Ele parecia não se importar em estar dançando sozinho comigo, cantava alto a melodia. Comecei 

a sentir uma leve tontura. Respirei fundo e procurei me concentrar no canto. 

Quando a música terminou eu sentei no chão, procurando me recompor. Depois de desligar o 

gravador ele se aproximou e sentou-se ao meu lado.  

Com voz calma, contou que ele e mais alguns parentes da sua tribo tinham vindo a São Paulo 

para denunciar os conflitos que estavam acontecendo no cerrado mato-grossense entre índios, os 

posseiros e a FUNAI. 

Como eles precisavam de dinheiro, resolveram oferecer a alguns espaços de São Paulo, como 

aquele que estávamos, vivências para mostrarem seus cantos, danças e cultura.  

Ouvi tudo com encantamento, respeito e muita compaixão pela situação que estavam 

vivenciando. 

Depois dessa interessante conversa, recomeçamos a dançar.  

Aos poucos senti novamente a tontura aumentando. Passado algum tempo, tive a impressão que 

meus pés não mais tocavam o chão, mesmo assim, nem por um instante me passou pela cabeça 

desistir.  

Dançando perdi a noção do tempo e só guardo na memória a segurança que sentia ao ser 

amparada pelas suas mãos, a sala rodopiando e o meu corpo sendo conduzido como uma pluma 

ao vento ou um barquinho de papel solto na correnteza de um rio. Quando a música terminou, ele 

agradeceu e enquanto tirava a fita do gravador e arrumava sua mochila, eu, sentada no chão 

encostada na parede, pensava com certa aflição, como iria descer as escadas. Ainda bem que eu 

morava no mesmo quarteirão. 

Agora, ao relembrar esta inusitada experiência, tenho certeza que naquela vivência aconteceu um 

grande milagre do Grande Espírito, quem sabe, compadecido pelo meu grande amor às danças e 

aos povos nativos, deu-me a coragem e a força para conseguir usufruir aquele momento de 

completa entrega e confiança. 
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CAPÍTULO 12 

RODAS DE ENCONTRO DE GERAÇÕES 

 

Por ocasião da festa de encerramento do ano de 1996, do grupo de idosos do Hospital das 

Clínicas, atendidos pela equipe do GAMIA (Grupo de Atendimento Multidisciplinar ao Idoso 

Ambulatorial) da qual eu fazia parte, aconteceu algo que motivou os profissionais daquela equipe 

e os familiares a repensarem seus conceitos sobre o poder de transformação dos idosos, quando 

estimulados adequadamente. 

Tudo teve início quando alguns participantes me disseram que gostariam de fazer naquele 

evento, uma dança indígena, que eles gostavam muito. 

Por insistência da grande maioria tive que concordar, embora tivesse a opinião de que as Danças 

Circulares Sagradas não têm como objetivo ser um espetáculo e sim uma atividade de integração. 

Por iniciativa própria, compraram sacos de algodão e marcaram um encontro no hospital onde 

cortaram as túnicas, costuraram à mão e enfeitaram com pinturas indígenas. Fiquei encantada 

com o maravilhoso trabalho de equipe de todo grupo. 

No dia da comemoração, visivelmente emocionados, cantaram e dançaram como se realmente 

estivessem em uma tribo.  

Para os médicos e para muitos familiares a apresentação foi uma agradável surpresa e mesmo 

uma rara oportunidade de conhecerem o lado saudável, feliz e criativo daqueles idosos. 

Me lembro do depoimento de um senhor de uns 50 anos, filho de um dos participantes, ao 

declarar que, em toda sua vida, nunca havia visto o seu pai sem camisa. E, agora, ali estava o pai, 

livre, feliz e realizado, completamente diferente do homem preconceituoso, de temperamento 

severo e introvertido que ele conhecia. 

Foi nesta vivência que comecei a acreditar, verdadeiramente, no poder de transformação que as 

Danças Circulares podem proporcionar, em qualquer idade. Durante essa apresentação dos 

idosos, que me deixou muito emocionada, passou pela minha cabeça a imagem de uma grande 

roda, numa aldeia indígena, onde anciões e crianças de mãos dadas dançavam alegremente.  

No ano seguinte essa visão foi concretizada, justamente na celebração do Dia do Índio, 19 de 

abril de 1997, no Espaço de Convivência do SESC Pompéia, com os idosos do Hospital das 

Clínicas e as crianças do Projeto Curumim daquela unidade do SESC. 

A emoção teve início quando cada idoso entrou na Área de Convivência, trazendo uma criança 

pelas mãos, formando depois uma grande roda.  

A canção enriquecida pelas vozes das crianças, somada à beleza e harmonia da dança, criou uma 

atmosfera mágica, eu diria angelical, que tocou a todos. 
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Para finalizar esta comemoração, as crianças e os idosos convidaram os seus familiares e o 

público presente, para desfrutarem a grande alegria de dançarem de mãos dadas na grande roda. 

Não encontro palavras para descrever a beleza dessa vivência e a emoção pela realização do 

anseio de minha alma, um encontro de gerações. 

Encontro de Gerações – Projeto Curumim – SESC e Idosos do GAMIA - HC 
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CAPÍTULO 13 

RODA DAS RELIGIOSAS CATÓLICAS 

Certa vez, no início da década de 90, fui contratada por uma psicóloga que desenvolvia uma 

terapia grupal com freiras e noviças de alguns conventos e colégios de religiosas. 

O foco do seu trabalho era para diminuir os conflitos de gerações existentes entre as irmãs 

idosas, quase todas europeias e as noviças de diversas regiões do Brasil. 

As danças circulares serviriam como apoio às dinâmicas de grupo da psicóloga. 

Para mim foi um grande desafio atrair freiras e noviças para darem as mãos na roda. No início, a 

ideia de dançar não agradou as freiras idosas. 

Com muita paciência e carinho sugeri que elas experimentassem e, caso não gostassem, 

poderiam sair da roda. Prevendo esta reação delas, tive a inspiração de escolher um repertório 

leve e bem descontraído, acrescentando cantos e danças da tradição católica. 

Como sempre, pude perceber o poder transformador que acontece quando damos as mãos na 

roda. Aos poucos, a fisionomia séria das freiras e a atitude desafiadora das noviças foram 

desaparecendo, dando lugar a uma energia leve e amorosa.  

E essa alegria foi a chave que abriu os corações para uma convivência mais harmoniosa. 

Depois de alguns encontros, as freiras me chamaram para manter as vivências de Danças 

Circulares, com a participação de todas as religiosas, assim como dos funcionários, dispensando, 

porém, a psicóloga.  Embora tivesse grande amor a este trabalho, resolvi não aceitar sem a 

presença da profissional que havia me contratado. 
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CAPÍTULO 14 

RODA DAS CRIANÇAS PERUANAS 

Quando estive em uma excursão no Peru em 1996, visitamos o Lago Titicaca, o maior lago da 

América do Sul, e o mais alto do mundo.  A paisagem do lago que se assemelha a um grande 

mar, reflete lindamente os picos elevados e cobertos de neve. Fomos conhecer uma comunidade 

indígena que vive na Ilha Taquile, localizada bem no centro do Titicaca.  

Para chegar lá, onde vivem cerca de 500 famílias, é preciso subir uma escada esculpida na 

montanha, com 530 degraus .Taquile é uma comunidade muito criativa e colorida, onde todos, 

desde os 5 anos de idade, aprendem a arte da tecelagem.  Através dos desenhos nestes tecidos a 

população toma conhecimento da sua história e cultura.  

Foi no centro desta pequena aldeia que vi algumas crianças brincando. Me aproximei e convidei 

para brincarmos de roda. Imediatamente as meninas maiores colocaram as pequenas no centro e 

de mãos dadas a roda começou a girar. Alegremente elas cantaram algumas canções nativas e 

depois foi a minha vez de ensinar as brasileiras.  

Fiquei impressionada com a docilidade dessas crianças. Quando o guia chamou para irmos 

embora, elas me abraçaram carinhosamente. Senti uma vontade imensa de ficar mais tempo com 

elas. Tenho certeza que este foi mais um reencontro de almas dançantes. 

E assim, mais uma vez, as Danças Circulares Sagradas trouxeram momentos significativos, 

inusitados e inesquecíveis ao meu caminhar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

CAPÍTULO 15 

RODAS NA PRAÇA CORNÉLIA 

 

Há grande diferença entre as rodas realizadas nos parques e as rodas nas praças.                            

No parque, o espaço é protegido por muros ou grades.  Os frequentadores saíram de suas casas 

com o objetivo de se exercitar, encontrar amigos, levar as crianças para se distraírem, participar 

de algum evento ou simplesmente para curtir a natureza. 

Na praça, o espaço é aberto, com a presença de animais sem dono, moradores e crianças de rua, 

ambulantes e todo tipo de apressados transeuntes. 

Na Praça Cornélia, na Lapa, em frente à Igreja de São João Maria Vianney, nossas rodas 

aconteciam aos domingos de manhã, após a missa.  

Fiz uma parceria com a dirigente do coral da Terceira Idade do SESC Pompéia, para termos 

música ao vivo em celebrações do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Índios, Páscoa e Natal. 

Nessas rodas éramos sempre surpreendidos com a participação de moradores da praça, crianças 

pedintes da porta da igreja, pombos e cachorros abandonados, bêbados e curiosos atraídos pela 

música e pela dança. 

Cada vivência nos trazia uma emoção diferente e, também, o grande desafio da necessidade de 

mudar o repertório preparado antecipadamente. 

Foram oportunidades onde trabalhei a aceitação, amorosidade, flexibilidade, ausência de 

expectativa, criatividade e, sobretudo, abertura de coração.  

Neste texto que escrevi na Primavera de 1988, tento retratar como eram esses encontros na Praça 

Cornélia. 

CIRANDAS NA PRAÇA 

É de manhã e o sol brinca entre os galhos das árvores da bonita e antiga Praça Cornélia, no 

velho bairro da Lapa, na cidade de pedra, São Paulo. Os sinos da igreja tocam anunciando o 

término da missa.  Algumas pessoas saem apressadas, outras curiosas se aproximam, e 

atendendo meu  convite, timidamente entram na roda. 

De mãos dadas cantamos e dançamos alegremente, alheios ao barulho e a poluição dos carros  

e ônibus que trafegam ao nosso lado. São homens e mulheres de todas as idades. Alguns são 

leves, outros mudam os passos com certa dificuldade. Para muitos o corpo se revela um 

desconhecido ao tentarem seguir o ritmo da música.  

Mas, uma coisa todas têm em comum – um brilho diferente no olhar. 
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Curvo-me para alcançar a mãozinha de uma garota de dois anos. Sinto que a outra mão é 

fortemente segurada por uma senhora bem idosa que, tendo deixado a bengala sobre um dos 

bancos da praça, olha atentamente para meus pés procurando acompanhar meus passos. 

Neste momento, meu coração bate mais forte. 

Num relance penso: “ Que poder é esse que nos une e move?  Será o encantamento da música? 

O poder do ritmo?  O desejo de sentirmos que não estamos sós, ou será o milagre da descoberta 

que fazemos parte de uma mesma família? ” 

Um sorveteiro deixa a caixa de isopor no chão e dança só. Estendo minha mão e ele, 

alegremente, entra na roda. Sentado num banco, um senhor, visivelmente embriagado, bate 

palmas sorrindo, tentando acompanhar a música. 

A ciranda continua a rodar atraindo agora dois garotinhos de rua que chegam chupando 

manga. Limpam as mãos na roupa e rapidamente entram na roda. E o milagre continua a 

acontecer nessa manhã de domingo. O bêbado levanta e com esforço procura equilibrar-se. 

Nossos olhos se encontram. Meu coração transborda de compaixão. Estendo a mão e ele a 

segura com delicadeza entrando na roda.  

E assim, mais uma vez numa manhã de domingo, a ciranda cumpriu a sua função de perpetuar o 

poder mágico do círculo, de tecer com fios de pureza e alegria, culturas, credos e raças e a de 

nos mostrar que fazemos parte do grande bailado da criação do Senhor dos Tempos e do Amor. 

 

                                 Praça Cornélia – Igreja São João Vianney -  Lapa – SP 
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CAPÍTULO 16 

RODAS NA PRAÇA DOS ARCOS  

 

 

 

 

Nesta mesma ocasião que aconteciam as rodas na Praça Cornélia, nas manhãs de domingo, 

resolvi experimentar levar as Danças Circulares para a Praça dos Arcos, na Avenida Paulista. 

0 local era muito tranquilo, não havia quase transeuntes e apenas fregueses de uma famosa banca 

de jornais, que faziam daquele espaço, um local de encontros da vizinhança para bater papo, 

beber e degustar deliciosos salgadinhos preparados pelos proprietários. 

 Por acharem interessante o projeto das Danças Circulares, os proprietários da banca deram todo 

o apoio oferecendo a energia para a caixa de som, mantendo o local limpo e fazendo a 

divulgação para os moradores do bairro. 

Por ter uma localização privilegiada, quase sem trânsito de ônibus e carros, esta praça também 

servia de dormitório para moradores de rua, durante a noite.                                                                                                                                                                                     

Diferentemente das outras rodas ao ar livre, as vivências aconteciam no finalzinho da tarde. 
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Foram nessas rodas que aconteceram participações emocionantes de alguns moradores de rua. 

Certa vez, quase no final de uma das vivências, um belo rapaz chegou carregando muitos balões 

coloridos. Discretamente ele distribuiu os balões ao redor da linda mandala onde dançávamos, 

prendendo os fios com algumas pedras. 

Depois, deu as mãos na roda e dançou, sempre muito compenetrado. Quando encerramos a 

vivência, ele pediu a palavra.  

Com um português impecável, disse que, a pedido do seu Pai Celestial, havia trancado a 

matrícula na faculdade, no Rio de Janeiro, para se tornar um andarilho. 

Contou que o propósito da sua missão, como o filho de Deus, era conhecer e abençoar o trabalho 

das pessoas que estivessem espalhando a paz no mundo. 

Segundo ele, nossa roda cumpria essa sagrada missão. Depois de me abraçar, despediu-se 

abençoando a todos em nome de seu Pai.  

Outra ocasião foi um senhor, de cabelos brancos, que participou silenciosamente de toda 

vivência. 

No final, educadamente, nos contou visivelmente emocionado que havia sido um palhaço de 

circo, antes de perder todos os seus bens, inclusive a família, devido ao vício do alcoolismo, 

tornando-se assim mais um morador de rua.  

A descontração da roda trouxe a ele a lembrança feliz do tempo onde proporcionava alegria a 

toda criançada.  

Ao ser carinhosamente abraçada por ele, conheci mais um poder da nossa roda, o de devolver a 

um palhaço a alegria perdida. 
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CAPÍTULO 17 

RODAS NA FUNDAÇÃO PEIRÓPOLIS 

 

 

Sede da Fundação Peirópolis – Uberaba – MG 

 

A Fundação Peirópolis foi criada em 1996 em Peirópolis, município rural de Uberaba – MG, com 

a finalidade educativa, científica e cultural para o desenvolvimento em Valores Humanos.  

Além de ter tido a grande oportunidade de participar dos inúmeros cursos daquela Fundação, eu 

fui convidada a introduzir as vivências das Danças Circulares Sagradas, sendo este trabalho um 

dos mais significativos e inesquecíveis da minha vida. 

Pedi para minha grande amiga Marilú Martinelli, uma das mais atuantes docentes da Fundação, 

para que falasse sobre a colaboração dada pelas Danças Circulares nos cursos de Formação de 

Educadores e Lideranças em Valores Humanos.  

Eis o seu belo depoimento: 
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AS DANÇAS CIRCULARES E A PEDAGOGIA DO AMOR 

Eu conheci as danças circulares através da professora Beatriz Esteves, e me encantei com a 

beleza, a leveza, a integração e o impacto transformador que elas provocam. Na ocasião eu 

fazia parte do corpo docente da Fundação Peirópolis de Educação em Valores Humanos, e 

também coordenava o núcleo “Tradições Espirituais e os Valores Universais” da Fundação. 

Depois de ter participado de danças circulares tendo Beatriz como facilitadora, senti que 

elas poderiam ser um instrumento pedagógico eficiente. Foi quando a convidei para introduzir 

essa técnica, na época ainda pouco difundida no Brasil, nos nossos cursos de Formação de 

Educadores e Lideranças em Valores Humanos. 

Logo percebemos o impacto positivo que as Danças Circulares Sagradas tiveram sobre os 

participantes e professores, por se tratar de uma técnica lúdica de desenvolvimento de foco, de 

coordenação motora, de aprendizado de como viver valores em diferentes culturas, celebrar e 

reverenciar o sagrado, e conviver com as diferenças de toda ordem. Também é uma forma de 

meditação em movimento. 

Dentre os cursos oferecidos pela Fundação, as imersões com duração de uma semana, se 

destacavam. Nessas ocasiões os participantes tinham oportunidades de aprendizado amplo 

sobre o universo exterior e seu universo interior, de desenvolver habilidades de 

autoconhecimento e construir ações e projetos em valores humanos. Participavam dos cursos e 

imersões pessoas de todo o país e das diversas áreas de atuação na sociedade. Educadores, 

executivos de organizações empresariais, secretários municipais e estaduais das diferentes 

pastas e competências, e também prefeitos de várias cidades brasileiras.   

As danças circulares faziam parte desses movimentos reveladores, quando aconteciam 

revoluções individuais. Revoluções baseadas na descoberta de que os valores humanos são bens 

inalienáveis, um patrimônio ético e espiritual de cada ser humano. Não são as religiões, 

ideologias políticas ou propostas filosóficas que permitem a evolução da sociedade e a 

construção do bem-estar planetário, muito menos uma civilização mais harmônica e feliz. Isso é 

prerrogativa da evolução de cada ser humano. 

As Danças Circulares são uma técnica enriquecedora que colabora com a proposta de educar 

em valores humanos, a pedagogia do amor. O círculo, a roda formada pelas pessoas de mãos 

dadas em movimento, buscando o encontro e não o confronto cria uma atmosfera propícia à 

construção da auto-observação e formação de parcerias. No círculo todos oferecem sua 

singularidade na formação do todo, ninguém compete, e os opostos se descobrem 

complementares. Se você não acredita, mude sua postura enraizada em “ver para crer” para 

“crer para ver”, garanto que não se arrependerá. 

Agradeço a Beatriz Esteves a amizade e a confiança, convidando-me para escrever esse 

testemunho sobre as Danças Circulares”. 

Marilu Martinelli- Jornalista. Escritora. Educadora em Valores Humanos. Professora da PUC SP. UNIPAZ SP e 

UNIBEM-Curitiba. Professora de Mitologia Universal e História e Ética das Religiões. Especialista em 

Desenvolvimento Humano. 
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Este outro lindo depoimento de Maristela Ramos, uma das primeiras alunas do Programa de 

Educação em Valores Humanos, da Fundação Peirópolis – nos confirma o poder das Danças 

Circulares em nos despertar para a nossa jornada pessoal sempre interligada com tudo e todos. 

 

“Era uma noite de verão. Uma voz chamava para o círculo.  A renda bordada das árvores pelo 

fio da lua iluminava uma pequena roda... Mãos dadas. 

  

Essa cena dava luz ao apagado da memória de minha infância: alegria e curiosidade. 

Os comandos suaves da voz, qualificava, davam sentido e significado a cada gesto. 

Da forma à força.... Eu estava dentro de um ritual!  Um canto de amor à Mãe Terra.                                                                                                                                      

Pés firmes no chão, mãos buscando o céu.  Eu, um elo no amor do céu pela Terra. 

O corpo vertendo. Na transcendência da forma particular à sintonia com tudo o que vive. 

A vida pulsava. Eu estava no centro do mundo, tinha encontrado o meu espaço sagrado. 

Por muito tempo eu acreditei não ter ritmo. Em algum momento na minha história pessoal eu 

havia instalado uma fenda entre mente/corpo.  

 

Nos meus 31 anos estava no limiar de uma vida e grávida de outra.  

No verão de 1995, no cerrado das Gerais, participei da reunião do lançamento daquilo que viria 

a ser o programa de EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS da Fundação Peirópolis de 

Uberaba: o ser humano tocado e estimulado em todas as suas dimensões sendo ligado, 

conectado, fundido pelo fio do amor. 

E foi nesse espaço de múltiplos saberes que tomei contato com as Danças Circulares e Sagradas 

através de Beatriz Esteves. Entre as experiências de complexidade, diferentes níveis de 

realidade, foram, particularmente, as Danças Circulares que me revelaram os espaços 

subterrâneos, escuros e desconhecidos de mim mesma e ampliaram o que de mim há em mim.  

A dança circular permeava todos os encontros. Se no início parecia ser algo extravagante, com 

o tempo se fez a necessidade, pois dançar trazia uma reorganização interna. Os gestos criando 

mundos de significados e beleza.  A cada volta na roda algo muito intenso, distante da 

capacidade de ser verbalmente expresso, acontecia. 

E girando e girando eu atravessava mundos. Conseguia ver através do olhar do outro, estendia 

minha tolerância e instalava o respeito pelo diferente. A música ampliava meus espaços 

internos. E nesse girar acessava a memória dos tempos em que muitos, irmanados, tomados pela 

emoção e vazios de conceitos, derramavam-se em sentir e dançavam em volta da fogueira 

ancestral.  

Eu girava e a cada girar eu ficava embriagada de mim mesma. O êxtase! 

O encantamento daquele círculo, entre árvores no cerrado das Gerais, ainda toca a minha alma, 

por isso, minha sempre gratidão à Bia Esteves por aqueles momentos mágicos vividos naquele 

espaço sagrado”.   

 

Maristela Ramos: Especialista em Arte terapia na Educação, graduada em Educação Física e Pedagogia. Formação 

em Educação em Valores Humanos pela Fundação Peirópolis e pelo ISSE - Institute of Sathya Sai Education – 

Thailand. Focalizadora de Danças Circulares Sagradas desde 1999. Professora de práticas meditativas e jogos 

cooperativos para a paz. 
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RODA ENCONTRO DAS CORDILHEIRAS DOS ANDES E DOS 

HIMALAIAS 

Dentre as inúmeras rodas que tive o prazer e alegria de focalizar na Fundação Peirópolis, essa 

aconteceu em 1997, quando a Fundação recebeu a visita do xamã Chamalú, fundador do 

primeiro ashram xamânico do continente americano, a Comunidade Ecológica Janajpacha, em 

Cochabamba, na Bolívia. 

Chamalú conviveu desde a infância, com homens e mulheres de grande sabedoria de diversas 

culturas indígenas.  Este índio boliviano é autor de 60 livros traduzidos em diversos idiomas. Em 

suas palestras e seminários ele propõe uma nova espiritualidade livre de dogmas e fanatismos, 

em uma linguagem poética, simples e de caráter prático e transformador. 

Nessa ocasião, Chamalú estava iniciando uma peregrinação pelo mundo com o propósito de 

compartilhar os saberes ancestrais dos povos nativos andinos, sobre a necessidade de preservar o 

planeta Terra ante sua crescente degradação. 

A roda aconteceu numa linda noite, ao redor de uma grande fogueira. Combinamos que ele faria 

os cantos e danças da sua tradição indígena da Cordilheira dos Andes e eu, os mantras e danças 

da tradição indiana, da Cordilheira dos Himalaias.  

Com nossos cantos e danças sentimos desaparecer a imensa distância que separa estas duas 

cordilheiras. Éramos um só coração vibrando na mesma sintonia no espaço sagrado da roda. 

Foi uma noite de grande magia, beleza e encantamento que guardo carinhosamente como relíquia 

em meu coração.                                             
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CAPÍTULO 18 

      RODA RITO DE PASSAGEM 

Em 1996, Kaká Werá, índio txucarramãe, e eu fomos convidados a fazer uma vivência juntos, em 

um tradicional Instituto de Yoga chamado Ganesha, de propriedade da professora Márua Pacce. 

O tema do workshop seria “Danças de cura” onde Kaká trabalharia com as danças indígenas e eu 

com as danças dos Florais de Bach. 

No início da semana da data agendada da vivência, minha mãe, com quase 95 anos estava 

hospitalizada em Ribeirão Preto onde morava com um dos meus irmãos. Embora ela respirasse 

com muita dificuldade, estava lúcida e conseguia se comunicar com uma voz muito fraca.  

Na véspera da sua passagem, eu estava a sós no quarto com ela. Segurando sua mão, pedi se ela 

me deixaria fazer uma oração cantada. Ela concordou, me olhando amorosamente com os seus 

belos olhos azuis celeste. Me lembrei de um mantra da tradição budista em homenagem à Mãe 

Divina, Kuan Yin. Caminhando suavemente ao redor da sua cama, como se ela estivesse no 

centro de uma roda, cantei bem baixinho um mantra que diz:          

“Gate Gate, Paragate, Parasangate, Bodhi Swara. 

Indo, indo, indo além, indo além do além, para alcançar a iluminação”. 

No dia seguinte ela partiu. Depois do sepultamento, tomei o ônibus de volta a São Paulo porque 

naquela mesma noite estava marcada a roda com Kaká Werá, no Instituto Ganesha. 

A surpresa de todos foi enorme quando, no início da vivência eu contei o que havia acontecido e 

que eu nunca poderia imaginar que um dia eu fosse dançar os Florais de Bach como instrumento 

de aceitação e equilíbrio emocional em um momento tão especial  da minha vida como estava 

sendo aquele, o Rito de Passagem de uma pessoa tão amada. 
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CAPÍTULO 19 

RODA AO POETA DAS DANÇAS CIRCULARES 

 

Fazendo uma caminhada no Parque Trianon, na Avenida Paulista, José Luiz Verchesi conheceu 

as Danças Circulares, por volta de 1994. Atraído pela música, ele foi se aproximando de 

mansinho, surpreso ao ver um grupo de pessoas, de todas as idades, dançando de mãos dadas. 

 Percebendo o brilho nos seus olhos e o largo sorriso, estendi a mão e ele entrou, pela primeira 

vez em uma roda. 

Foi um amor à primeira vista.  Ele se apaixonou perdidamente pelas Danças Circulares e, a partir 

daquele dia passou a ser um frequentador assíduo.  

Na roda, Zé Luiz sorria o tempo não se importando com a sua dificuldade em acertar o passo. 

Quando alguém tentava corrigi-lo, respondia sempre:  “Me deixe errar feliz”.                                                         

Eu concordava com sua opinião uma vez que, o mais importante não era o passo certo e sim o 

fluir na roda, a descontração e a alegria que ele sentia e contagiava a todos. 

 Homem inteligente, bem-humorado, escrevia versos e trovas, muitas delas homenageando as 

pessoas queridas e as Danças Circulares. 

O seu programa de domingo, durante quase 20 anos, passou a ser dançar nas rodas dos parques. 

De repente, a sua memória começou a dar sinais indicando que algo não estava bem. Foi 

diagnosticado que tinha princípio de Alzheimer. No início, sempre conversávamos e ele ia me 

relatando o progresso da doença e as últimas pesquisas dos neurocientistas.  Era impressionante 

como mantinha a esperança da descoberta de um medicamento que pudesse devolver a memória 

perdida. 

Na casa de repouso onde havia sido colocado pelas filhas, eu o visitava regularmente. 

Conversávamos alegremente, eu o incentivava a declamar suas poesias, ouvíamos as músicas que 

ele gostava de dançar e recordávamos momentos que juntos havíamos desfrutado nas nossas 

rodas do parque e da vida. 

Logo depois da sua partida, em 2015, recebi um telefonema de uma das suas filhas, me contando 

as recomendações que o seu pai havia feito à família. 

Ele não queira missa de sétimo dia e sim que eu, quando completasse 30 dias da sua morte, 

fizesse uma celebração com as Danças Circulares Sagradas, no Parque da Água Branca, uma vez 

que amava o Bambuzal e as rodas que ali havia participado. 

Atendendo esse inusitado e surpreendente pedido, na nossa vivência de outubro de 2015, as 

filhas, netos, bisnetos, demais familiares e amigos participaram dessa roda em homenagem ao 

nosso inesquecível poeta das Danças Circulares Sagradas de São Paulo. 
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O repertório escolhido foram as danças que ele mais curtia - alegres e vibrantes como ele. 

 Assim ele escreveu no seu livro de Trovas e Poemas: 

Danças Circulares (Sagradas?) 

Em círculos, de mãos dadas 

E às vezes formando pares, 

São vidas entrelaçadas 

Pelas danças circulares. 

 

São sempre temas de paz, 
Música e serenidade, 

Num ambiente capaz 

 de colorir a cidade. 

 

No parque e na natureza 

Em mandalas elevadas, 

As danças, por sua beleza 

Se tornam assim, sagradas. 

Recentemente esta linda poesia foi musicada pelo querido musico-terapeuta Valter Pini e 

coreografada pela Lena das Dobraduras, uma das focalizadoras do Parque Ibirapuera.  

 

 

Parque Trianon – SP -  Parceiros na roda 

 

 

 



 

 

39 

 

CAPÍTULO 20 

RODAS DO ESPAÇO SHIVA 

A abertura do Espaço Shiva em 2002, foi a concretização de um sonho de ter um Espaço 

Holístico voltado para a saúde integral do ser humano. Além das atividades físicas de Yoga e 

Pilates, havia atendimento de massagem, acupuntura, Reik, Florais e cursos regulares de Danças 

do Ventre, Cigana, Gregas, Contemporânea, Balé Infantil e Danças Circulares Sagradas. 

Foram inesquecíveis nossas festas onde além das apresentações artísticas com música ao vivo 

(canto, teatro e danças) eram servidas as comidas tradicionais de cada país.  

Aconteceram festas Grega, Árabe, Cigana, Africana, Brasileira e Indiana e inúmeras celebrações 

com as Danças Circulares. Embora o Espaço Shiva tenha funcionado por apenas três anos, sua 

atuação foi intensa e foi neste período que eu mais me dediquei aos cursos para preparar novos 

focalizadores de Danças Circulares.                                       

RODAS NO CEDPES 

Em 2008 foi inaugurado o Centro de Desenvolvimento para Promoção ao Envelhecimento 

Saudável (CEDPES), resultado de uma parceria entre o Serviço de Geriatria do Hospital das 

Clínicas da FMUSP e a Subprefeitura de Pinheiros. 

Recebi do geriatra Dr. Wilson Jacob Filho, responsável por esse projeto, o convite para levar as 

Danças Circulares como uma das atividades do CEDPES, a um grupo de 30 idosos que haviam 

sido selecionados pelos médicos para frequentarem esse curso. 

O diferencial deste trabalho com as Danças Circulares, realizado semanalmente com esses 

idosos, foi a possibilidade de ver o acompanhamento dado pela equipe médica a cada seis meses. 

Com grande alegria recebíamos o relato dos enormes benefícios que esta atividade havia 

proporcionado a quase todos os participantes. 

Tuca Quintal, uma das integrantes desse grupo, nos presenteou com este lindo testemunho dos 

seus sentimentos:  

 

“ Só sei que, quando danço, eu rodopio pra dentro do meu universo e tudo em mim  

vibra ao som do que ouço... 

Vibrações do canto, do verso e reverso, do riso solto, no corpo leve 

 que me leva pra onde quiser ... 

O vento, a música, o som, dançam em mim  

Meu corpo dança e minha alma canta poesia em mim 

Só as mãos me laçam, quando escapo de mim ...” 
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CAPÍTULO 21 

RODAS DO COLÉGIO CASA PIA 
 

O centenário Colégio Casa Pia São Vicente de Paulo foi o último estabelecimento de freiras, em 

São Paulo, a manter um internato para meninas órfãs ou carentes.  

Com duas amigas focalizadoras, Beth Michelin e Eveline Lima Verde, fizemos um trabalho 

voluntário nessa instituição com as alunas internas de 6 a 11, durante dois anos. 

Nosso projeto, além das Danças Circulares contava com o plantio de ervas e temperos. Trabalhar 

com essas crianças tão carentes de afeto foi uma experiência muito enriquecedora para nós. 

Muito mais que ensinar a dançar nós tivemos a oportunidade de colocar no coraçãozinho de cada 

uma, a chama de esperança, de mostrar que a vida pode e deve ser vivida com gratidão, alegria e 

esperança.  

 

 
                                              Colégio Casa Pia São Vicente de Paulo 

 

Aqui estão alguns trechos das cartinhas que elas nos escreveram por ocasião do fechamento do 

internado. 

“ ... adorei as danças circulares e as tias que ensinaram várias coisas como que a vida não é 

feita só de infelicidade. Aprendi que se você se dedicar tudo vai ficar mais fácil. Obrigada pelos 

canteiros que fizemos.” (Maria Emília) 

“... eu gostei quando vocês chegaram e colocaram um monte de músicas legais. E cada dia que 

passava eu ficava mais ansiosa para chegar sexta-feira. Eu estou alegre, com saúde e esperança 

que vocês voltem sempre com o coração ansioso e apertado para ver a gente. ” (Aline de 

Vasconcelos) 
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“... eu gostei das músicas e do amor que vocês têm por nós. Desculpem pela bagunça e pela 

falta de respeito. Obrigada pelas danças, pela massagem que a gente fez com vocês e obrigada 

por me terem aconselhado nos choros e dramas que fiz. ” (Amanda – 10 anos) 

“ ... eu adorei as danças que dancei até ficar com as pernas cansadas e quase desmaiar, mas eu 

respirei e continuei a dança ”.  (Ana Lúcia Vitória da Silva, 11 anos) 

“... as Danças Circulares são muito boas, eu amo o dia que tem, todas as sextas eu acordo bem 

cedinho e não falto. Com elas eu consigo exercitar meu corpo e a minha postura. Muitas vezes 

quando chego em casa falo que amo as músicas e as danças. Obrigada tias por me ensinar tudo 

isso”. 

“... eu achei muito divertido e aprendi muitas coisas legais. Muitas músicas sonoras e adoráveis 

têm muitas histórias boas que se a gente crê, isso tudo pode ser realidade. Por isso vale a pena. 

A vida inteira uma coisa que não esquecemos a gente lembra quando ouve a música, de uma 

pessoa que já morreu e aí sente saudade no fundo do coração. ” (Lili Conde) 

“... eu gostei muito desse ano porque vocês, as músicas e as danças são legais e criativas. 

Obrigada pela presença de vocês na nossa vida”.  (Suzane) 

“... Adorei suas danças, o ritmo, o jeito de dançar. Vocês têm muitas alegrias para dar para uma 

criança infeliz. Vou ficar com saudades de vocês!”. ( Vitoria  Gabriella – 11 anos). 
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CAPÍTULO 22 

RODAS NO PARQUE DA ÁGUA BRANCA 

 

 

Catedral Gótica do Bambuzal – Parque da Água Branca  

 

O Parque da Água Branca e, especialmente o bambuzal, o templo sagrado onde dançamos, tem 

um papel tão significativo em minha vida, quase impossível de ser expresso em palavras. 

O Bambuzal naquela época das primeiras vivências, em 1989, há quase trinta anos, era um 

espaço muito disputado por diversos grupos nas manhãs de domingo. 

 Nessas ocasiões quando eu o encontrava ocupado no horário programado para a nossa vivência, 

procurava algum outro local onde fosse possível fazer a roda; como eram raras as tomadas de 

eletricidade no parque, houve a necessidade da compra de quase 100 metros de fios para que o 

aparelho de som pudesse ser ligado. 

 Além desses transtornos, era uma verdadeira maratona passar os fios pelas copas das árvores 

para evitar acidentes com os transeuntes. 

Consultando um antigo mapa da região, descobrimos que o Parque da Água Branca, 

possivelmente, fazia parte de uma antiga aldeia dos índios Guarani. 

 



 

 

43 

 

 

 

Uma das primeiras rodas no Bambuzal – 1989 

 

Somente tive a garantia da reserva do Bambuzal, todo último domingo do mês, das 10:00 às 

12:00 horas, quando apresentei à administração do parque o projeto “Cirandas no Parque” que 

foi aceito e passou a fazer parte da programação mensal. 

 Até o momento este foi o único benefício que recebi da administração, nenhum outro apoio, 

quer financeiro, de manutenção do solo, colocação de um ponto de eletricidade no local das 

vivências ou o fornecimento de aparelho de som. 

Escolhi o Bambuzal como o local ideal para as nossas vivências por sua beleza natural, pelo piso 

de terra batida e por ter o formato arredondado, facilitando a formação da roda. 

No início da implantação das vivências, os bambus tinham, mais ou menos, dois metros de altura 

e hoje, com o passar dos anos, cresceram tanto que formaram uma belíssima Catedral Gótica, se 

revelando um espaço acolhedor e propício à elevação espiritual. 
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Encontro do Projeto “A Paz pede Parceiros” – Parque da Água Branca - 2002 

 

Os frequentadores da nossa roda brincam que tenho uma proteção especial de São Pedro que 

cuida para que não chova no último domingo do mês, no horário da nossa vivência.  

Outros dizem que deve ser o espírito dos índios Guaranis que viveram ali, que continuam 

dançando invocando ao Grande Espírito que o amanhecer traga o sol para que a roda aconteça. 

Superstições à parte, a verdade é que, nestes 28 anos, somente duas ou três vezes a vivência não 

aconteceu por causa da chuva.  

O compromisso de manter no Parque da Água Branca o projeto “Dançando no Parque”, ocupa 

um lugar tão especial em minha vida que nunca o imaginei como uma obrigação e sim, como um 

lindo e amoroso presente que recebi do universo. 

Atualmente existe uma enorme tenda de lona, ao lado do Bambuzal, que permite, caso chova, 

que a nossa roda aconteça, independentemente do tempo. 
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Roda de Celebração pela Paz – Março/2015- Tenda ao lado do Bambuzal 

Inúmeras vezes depois que terminamos a vivência, alguém se aproxima e pede para falar em 

particular comigo. Algumas dessas pessoas participaram da experiência da dança, outras nem 

entraram na roda, simplesmente ficaram observando do lado de fora. 

Visivelmente emocionadas umas relatam que viram anjos, outras contam a presença de mestres 

de diversas tradições ou indígenas, presentes naquele local, abençoando nossa roda.  

Não tenho como duvidar destes testemunhos, pois mesmo não sendo dotada desta vidência sinto, 

em alguns momentos, a doce presença desses seres iluminados. 

Para mim, o Bambuzal é o reflexo do templo sagrado do meu coração. Ali eu sinto que não há 

dentro nem fora. É onde percebo a presença de todos os seres da natureza e dos mestres 

iluminados, de mãos dadas, dentro e ao redor do círculo. 

Quando meus olhos vagueiam olhando aquelas pessoas de mãos dadas na roda, sinto uma 

energia tão vibrante de paz que renova a minha esperança de ver um mundo mais fraterno, justo 

e amoroso. Parece que, naquele momento, como uma mágica divina, a dança vai dissolvendo em 

todos nós, o julgamento, o preconceito, a tristeza ....  

Tudo me leva a crer que isto acontece porque é impossível ter um pensamento ou sentimento 

negativo estando de mãos dadas na roda. 
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No espaço sagrado do Bambuzal, onde a cada Primavera festejamos o aniversário da nossa roda, 

cada vivência tem o poder de me fazer sentir rejuvenescida, feliz, leve e com coração iluminado 

pela luz da gratidão e pelo encantamento que as Danças Circulares Sagradas promovem na 

minha vida. 

Há quase dez anos eu convidei três ex-alunas focalizadoras , Beth Michelin, Malú Barros e Ivone 

Barwick para formamos o Grupo Mandala.  Felizmente elas chegaram, cada uma com seu toque 

pessoal de focalizar, enriquecendo nossas vivências e dando a todas nós a oportunidade de 

desfrutar harmoniosamente de um trabalho grupal. 

Eu, particularmente, que sempre trabalhei sozinha, me sinto imensamente feliz com esta parceria. 

GRUPO MANDALA - DEPOIMENTOS 

“Mandala é uma representação geométrica da relação entre o homem e o cosmo. É considerado 

uma representação do ser humano e do universo. Significa círculo em sânscrito. 

Quando dançamos em círculos construímos mandalas em movimento, oramos com a dança, nos 

conectamos com a terra e o cosmo. 

Foi assim que nos unimos, pelas danças, pelo círculo, pelo propósito.  

O círculo já estava montado, uma vez por mês, no bambuzal do Parque da Água Branca. Fomos 

nos unindo como grupo com o propósito de proporcionar mais diversidade a roda, somar em 

apoio e retaguarda.  

Impossível não falar da generosidade de quem abre os braços para novos e, como no meu caso, 

iniciantes passos. 

Foi assim que a Bia Esteves me trouxe para o mundo das danças circulares, para o sagrado do 

círculo, Foi na roda que conheci a Malu e a Ivone e é no grupo de danças circulares que nos 

reconhecemos. (Beth) “ 

 

“O ano de 1998 foi de muitas mudanças na minha vida. 

Passeando no Parque da Água Branca, num mês de março encontrei uma roda. 

Fiquei observando. Gostei. Perguntei o que era. 

Fui convidada a participar e acolhida com muito carinho pela Bia Esteves. 

Danças Circulares! Nunca tinha ouvido falar!  

E ficar conhecendo justamente quando estava me mudando para outra cidade do interior. Então, 

o jeito foi programar minhas vindas a São Paulo de forma que coincidisse com os dias das 

danças. 

Assim fiz; e não parei mais de dançar, principalmente quando vieram dias sofridos. 

Sempre que podia, estava nas rodas, de mãos dadas, dançando; e esses momentos me 

fortaleciam, me alegravam e me ajudavam a superar e seguir em frente. 

Minha gratidão às Danças e às pessoas que me deram as mãos nas Rodas da vida. (Ivone)” 
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“Me aposentei em 1998. e estava procurando em que me ocupar ao deixar a profissão de 

Auditor Fiscal e Economista,  e queria me dedicar a algo completamente diferente do que fizera 

durante toda a minha vida, já tinha me inscrito como contadora de histórias para crianças 

hospitalizadas, mas ainda faltava alguma coisa. 

Moro perto do Parque da Água Branca, já fazia Tai-chi Chuan no Bambuzal, e um domingo, 

passeando por lá, passo pelo bambuzal e vejo uma roda de pessoas dançando. Me aproximei, fui 

convidada a entrar na roda e nunca mais saí.  

Foi aí que conheci a Bia, e as Danças Circulares entraram em minha vida e completaram tudo 

que eu queria fazer daí por diante. Depois, conheci a Ivone, depois a Beth, e a Bia resolveu 

formar um grupo (Mandala foi o nome que escolhemos) e começamos a dividir com ela a 

realização da roda de Danças Circulares Sagradas,( o que me dá muito prazer, pois adoro 

dançar). 

 Este ano, quando a roda completará 28 anos, festejarei também meus 19 anos de uma amizade 

que começou com a Roda de Danças Circulares Sagradas descobertas naquele domingo que já 

se perde no tempo. (Malu).” 

 

 

Grupo Mandala : Ivone, Malú, Bia e Beth 
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CAPÍTULO 23 

MUDANÇAS, DESAFIOS, CONQUISTAS 

 

No início de 2014, depois de um longo período de estresse como consequência de dolorosos e 

desafiantes episódios familiares, vim residir em Itupeva, uma pequena cidade do interior 

paulista, próxima a Jundiaí, com apenas 45 mil habitantes. 

Logo depois da mudança, me recordo que tive um sonho onde eu estava ao redor de uma grande 

fogueira. O crepitar vermelho das chamas, enormes labaredas serpenteando como línguas de 

fogo, pareciam braços erguidos em direção ao céu, em busca de ajuda. 

Como uma graça, percebi que aquele fogo ocasionava uma purificação em todo meu ser me 

preparando para uma nova fase, um novo recomeço que me levaria a recordar da verdadeira 

missão de minha vida. 

Em muitas tardes, deitada na rede da varanda da minha nova casa, olhando os picos azulados da 

Serra do Japi banhados de sol, me encantava com a beleza das flores que eu havia plantado no 

meu jardim, com a visita do pequeno beija-flor e, sobretudo, com o silêncio ao meu redor. 

 Nesses momentos sentia brotar no meu coração, além de uma paz profunda, uma imensa 

gratidão ao universo pela oportunidade deste reencontro com minha essência divina, através da 

natureza. 

Um dia, caminhando pelas ruas para conhecer a cidade, descobri um Parque, aliás o único de 

Itupeva. Pelo pequeno porte das árvores, percebi que ele havia sido inaugurado recentemente. 

Passeando ao redor do grande lago, me lembrei do belíssimo e centenário Parque da Água 

Branca e das nossas lindas rodas do Bambuzal. 

Foi nesse momento que uma energia poderosa fez o meu coração bater mais forte e fui tomada 

por uma enorme alegria.  Sim, eu tinha que compartilhar com a população de Itupeva as rodas de 

danças!  Afinal, esta era a minha nova missão de vida... 

Imediatamente comecei a perguntar a todos que encontrava se conheciam as Danças Circulares. 

Espantados respondiam: “O que é isto? ” 

Em toda a cidade apenas uma senhora de quase 90 anos, dona Vanda, fundadora do primeiro 

Centro Espírita de Itupeva, respondeu que havia dançado em uma roda,  em São Paulo e que 

nunca iria esquecer a alegria que sentiu. 

Era tudo que eu precisava ouvir. Naquele momento encarei como um desafio introduzir esta 

atividade nesta cidade tão carente de cultura e lazer.  
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Elaborei um projeto à Prefeitura, me oferecendo como voluntária para vivências mensais no 

chamado Parque da Cidade. O projeto foi aceito e durante um ano, todo primeiro domingo do 

mês, com a colaboração do Sr. Amadeu, um novo amigo que se encantou com as danças, mais 

um pequeno grupo de Terceira Idade e alguns frequentadores do parque, as vivências eram 

realizadas.  

Depois de alguns meses, um dia tive uma grata surpresa de receber um e-mail de uma jovem de 

nome Andresa, moradora recente de Itupeva, me contando que havia feito um módulo do curso 

de focalizadores na Triom e lá ficou sabendo que nós morávamos na mesma cidade.  

Nosso encontro foi emocionante. Ela se tornou meu anjo da guarda, colaborando ativamente para 

que pudéssemos levar adiante este projeto.  

Senti muito quando poucos meses depois, ela foi residir em outra cidade e não pude mais contar 

com sua valiosa parceria.  

 

 

Parque da Cidade/ 2014  (de mãos dadas com Amadeu e Andresa) 
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CAPÍTULO 24 

 ENCONTROS ECUMÊNICOS DE  ITUPEVA 

 

 

Como militante da Cultura de Paz quando morava em São Paulo, nesse mesmo ano de 2014, tive 

a ideia de fazer um Encontro de Tradições Religiosas em Itupeva, utilizando as Danças 

Circulares. 

 Procurei o pároco da Igreja, que nunca ouvira falar sobre as danças, para contar sobre este 

projeto. Depois de me ouvir, ele disse :  

“Você não vai conseguir isso, já tentamos fazer um Encontro Ecumênico em Jundiaí e não 

conseguimos porque não houve adesão de outras religiões.  

Curiosamente estas palavras não me fizeram recuar. Insisti perguntando: “Padre, se eu marcar 

esse Encontro, posso contar com a sua presença? ” 

Sem saída, ele sorriu e concordou. 

Eu acho que este “sim” foi porque tinha certeza que isto não iria acontecer. Estendi o convite à 

um pastor evangélico, a um centro espírita e à Igreja Messiânica. 

Nosso I Encontro Ecumênico de Itupeva aconteceu no dia da vivência no Parque da Cidade, onde 

formamos uma grande roda tendo como representantes apenas duas tradições, a Igreja Católica e 

a Evangélica. 

Infelizmente esta foi a última vivência do meu projeto de rodas mensais, resultado da falta de 

estrutura e planejamento da prefeitura na elaboração de um calendário que coordenasse a 

ocupação do único local para eventos no Parque da Cidade. 
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II ENCONTRO ECUMÊNICO DE ITUPEVA 

 

 

II Encontro Ecumênico de Itupeva – 2015 

 

Em junho de 2015 foi inaugurado na cidade, o primeiro Centro de Convivência do Idoso (CCI) e, 

no mesmo ano, na semana do Dia Mundial da Paz e do Dia da Compreensão Mundial, dia 21 de 

setembro, realizei em parceria com esta instituição, o II Encontro Ecumênico de Itupeva, com as 

Danças Circulares Sagradas. 

Foi um lindo evento com cerca de 250 participantes, contando agora com a presença de 

dirigentes das Igrejas Católica, Evangélica, Seicho No IE, Igreja Messiânica, Budismo, Umbanda 

e um Centro Espírita. 

Inacreditável ter conseguido reunir em uma roda, pessoas que até aquele momento, nunca 

haviam imaginado sequer a possibilidade de dar as mãos a outras que não professassem a mesma 

fé que a sua. 
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III ENCONTRO ECUMÊNICO DE ITUPEVA 

Em setembro de 2016, mantendo a parceria com o Centro de Convivência do Idoso, realizamos o 

III Encontro Ecumênico, fato este que me deu a certeza que as sementinhas das Danças 

Circulares plantadas, timidamente no Parque da Cidade há três anos, estavam crescendo com 

beleza e vitalidade.  

Para a realização desses dois últimos encontros foi fundamental a dedicação e o apoio dos dois 

dirigentes do Centro de Convivência do Idoso, Edson Carolino e Rose Veronezze. A eles toda 

minha gratidão e carinho. 

A cada Encontro Ecumênico novas tradições religiosas comparecem para dar as mãos na roda, 

confirmando as palavras do teólogo Horácio Méndez, do Panamá: 

“ Um único povo não pode conhecer todos os caminhos de Deus. 

 Por isso Deus criou muitos povos”. 

 

 

III Encontro Ecumênico de Itupeva - 2016 
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IV ENCONTRO ECUMÊNICO DE ITUPEVA 

Neste ano de 2017, em setembro, aconteceu o nosso IV Encontro Ecumênico em um grande 

espaço cedido pela Prefeitura de Itupeva, com a presença de inúmeros representantes e adeptos 

das tradições religiosas. 

Tivemos, também, a participação do prefeito, do vice, da primeira dama e vereadores, todos 

sensibilizados ao constatarem que o Projeto de Lei Municipal, aprovado em 2003, sobre a 

implantação da Cultura de Paz em Itupeva estava sendo concretizado. 

Muito me emocionou receber em nossa roda, três pessoas do Projeto Ciranda de Rua, onde 

trabalho como voluntária, com moradores em situação de rua.  

De mãos dadas na roda, não existe hierarquia, todos se irmanam facilitando a abertura do 

coração, o fluir do mais puro sentimento do amor compartilhado. 

Esse Encontro Ecumênico foi muito especial por, mais uma vez, revelar o poder que as Danças 

Circulares têm em quebrar barreiras, unir os diferentes, tecendo uma nova consciência de que o 

mundo precisa da colaboração de todos para a implantação do bem comum. 
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CAPÍTULO 25 

NOVAS RODAS 

 
Frequentemente recebo, convites das Secretarias de Cultura, da Saúde e de Desenvolvimento 

Social, para focalizar as Danças Circulares com o objetivo de promover a integração de 

participantes de eventos programados em datas especiais como: Dia da Criança, Dia da Mulher, 

Outubro Rosa, Dia dos Direito das Pessoas com Deficiência, Dia dos Idosos e outras 

comemorações. 

Atualmente realizo rodas semanais, como voluntária,  no Centro de Convivência de Idosos.  

 

Recentemente fui convidada a participar do novo espaço de saúde holística Florânima – Estação 

Saúde, inaugurado aqui em Itupeva, com vivências regulares de Danças Circulares.  

Nosso primeiro grande evento foi a Celebração do Festival Budista do Vesak, com uma vivência 

de danças meditativas. Ao redor de uma mangueira, fizemos uma linda roda a céu aberto, 

iluminada pela majestosa Lua Cheia de Touro.  

 As Danças Circulares Sagradas, nos levaram à mais plena forma de oração, servindo como 

instrumento de implantação e incentivo de novos padrões baseados na aceitação e respeito mútuo 

pelas diferenças culturais e religiosas. 

 

 

Festival Budista de Vesak – 2017 

 

 



 

 

55 

 

Com a necessidade da implantação das Terapias Integrativas no SUS, recebi um convite para 

colaborar com a equipe de profissionais responsáveis por este novo modelo de atendimento 

aqui na cidade Itupeva.  

 

Meu trabalho será dar cursos de formação de multiplicadores para os profissionais do SUS e 

agentes comunitários. 

Analisando a minha atuação nesses trinta anos, como focalizadora das Danças Circulares, vejo 

que desde o início até os dias de hoje, noventa por cento do público que participa de minhas 

rodas são pessoas diferenciadas, idosos, portadores de alguma deficiência física ou mental ou 

mesmo jovens e adultos não habituados a nenhuma atividade física. 

Esta característica determinou não somente a escolha de um repertório de danças com o mínimo 

de exigência de habilidades corporais, músicas com um ritmo simples, com pulso marcante, não 

muito longas e, de preferência, mantendo as mãos dadas na roda. 

O importante sempre foi o reconhecimento da alegria de estar juntos, deixar ir as cobranças, as 

limitações reais ou imaginárias, olhar e ser olhado com um brilho no olhar e um sorriso nos 

lábios. Assim o autoconhecimento e a espiritualidade acontecem naturalmente. 

Certa vez ouvi da minha amiga Dorothy Pritchard que eu havia democratizado as Danças 

Circulares ao tirá-las dos espaços esotéricos, levando-as aos parques, praças, hospitais e os mais 

variados lugares públicos. 

Com isso, foi dado a oportunidade a todos que um dia deram as mãos na roda, a terem acesso a 

esta atividade de grande poder, hoje amplamente reconhecido como terapêutico, integrativo e 

facilitador do despertar da espiritualidade. 

Ter descoberto este dom e aceitado esta missão ou propósito de vida, com simplicidade, 

dedicação, alegria e amor incondicional, me faz sentir que valeu a pena ter feito esta viagem 

sagrada no mundo das Danças Circulares. 

Muitas sementes plantei, vi desabrochar brotos que se transformaram em árvores que floriram 

em muitas estações e se tornaram frutos. 

Nesse momento, que encerro este livro, as flores ao meu redor anunciam uma nova Primavera e, 

nas asas coloridas de um beija-flor, minha alma se deixa levar carregada de gratidão pela alegria 

sentida em cada roda que dancei. 

Como diz um dos versos de uma canção que escrevi: 

 

“As Danças Circulares Sagradas 

São mandalas encantadas 

Onde o amor, a alegria e o amor 

Cantam e dançam de mãos dadas” 

                                                                                                             

Itupeva, Primavera de 2017. 

 

 



 

 

56 

 

SUMÁRIO 

 

Prefácio 2 

Agradecimento 3 

Capítulo 01 - Recordações   4 

Capítulo 02 - Descoberta e Reencontro  5 

Capítulo 03 - Primeiros passos e Tempo de compartilhar  7 

Capítulo 04 - Adaptações no repertório  9 

Capítulo 05 - Primeiros veículos de comunicação no Brasil 10 

Capítulo 06 - Avanço das tecnologias 16 

Capítulo 07 - Início das Rodas ao ar livre  17 

Capítulo 08 - SESC -  Divulgadora das Danças Circulares  18 

Capítulo 09 - Roda itinerante a Caminho do Coração da Terra 20 

Capítulo 10 - Rodas no Solo Sagrado  21 

Capítulo 11 - Roda Indígena Xavante 22 

Capítulo 12 - Roda de Encontro de Gerações 24 

Capítulo 13 - Roda com Religiosas Católicas  26 

Capítulo 14 - Roda com Crianças Peruanas  27 

Capítulo 15 - Rodas na Praça Cornélia 28 

Capítulo 16 - Rodas na Praça dos Arcos 30 

Capítulo 17 - Rodas na Fundação Peirópolis 32 

Capítulo 18 - Roda Rito de Passagem 36 

Capítulo 19 - Roda ao poeta das Danças Circulares 37 

Capítulo 20 - Rodas do Espaço Shiva e do CEDPES 39 

Capítulo 21 - Rodas do Colégio Casa Pia 40 

Capítulo 22 - Rodas no Parque da Água Branca 42 

Capítulo 23 - Mudanças, Desafios, Conquistas  48 

Capítulo 24 - Encontros Ecumênicos de Itupeva 50 

Capítulo 25 - Novas Rodas 54 

Sumário 56 

Contato 57 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

57 

 

 

 

 

Contato : Bia Esteves 

e-mail: biaesteves30@gmail.com 

Fone : (11) 99789 1449 

 

 

 

 

 

mailto:biaesteves30@gmail.com

