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INTRODUÇÃO
O Método GDS se diferencia de outros métodos de fisiotera-
pia, pois alia a abordagem psicocomportamental a aspectos 
biomecânicos (Campignion, 2003). 

A fisioterapeuta belga Godelieve Denys-Struyf, que ela-
borou o método de tratamento, afirmava que a forma de nosso 
corpo deriva de uma multiplicidade de fatores que vão desde a 
genética até o psiquismo e o comportamento. Para ela o corpo é 
linguagem, exprime em sua postura aquilo que nossas palavras 
não conseguem expressar (Denys-Struyf, 1995). 

Seis são as famílias de músculos que dão ao corpo a 
possibilidade de expressão: 

- Cadeia póstero-mediana (PM) – Postura impulsiona-
da para frente. Necessidade de ação e de desempenho. 
Missão: ser útil. Arquétipo do guerreiro. 

- Cadeia póstero-anterior (PA) – Postura ereta, alinhada 
o mais próximo possível da vertical gravitacional. Neces-
sidade de ideal. Missão: justiça. Arquétipo do Mestre.  

- Cadeia ântero-posterior (AP) – Postura relaxada. 
Necessidade de movimento, ritmo. Missão: promover 

RESUMO 
As Danças Circulares estimulam sensações como presença, 
conexão, alegria e integração. Suas coreografias são inspiradas 
nas músicas e culturas das mais diversas e antigas tradições dos 
povos. São atividades que ajudam na passagem de tensão entre 
as cadeias musculares e articulares, tendo em vista que por meio 
das variações de ritmos, movimentos e passos, acionamos dife-
rentes famílias musculares. O presente relato de caso apresenta 
as Danças Circulares como uma atividade que, associada à visão 
GDS, acentua seu efeito terapêutico, promovendo reorganização 
postural e servindo de opção para trabalhos em grupo que visem 
o reaprendizado do gesto justo e do movimento organizado. Para 
tanto, traça paralelos entre as duas práticas. As Danças Circulares 
despertam as estruturas psicocorporais descritas no método GDS, 
preservando a mobilidade e o ritmo corporal. Em particular as 
cadeias ântero-posterior (AP) e ântero-mediana (AM) pelo fato 
de “acordar” a criança interna e favorecer a afetividade, tão logo 
as mãos são dadas e a roda se forma. 
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a modulação das energias. Possui a função mágica da 
alegria. Arquétipo da criança. 

- Cadeia ântero-mediana (AM) – Postura contida 
para trás e para baixo. Necessidade de afeto. Missão: 
ser amado e amar. Arquétipo da Mãe, da terra, raiz, 
natureza nutriz, sensorial. 

- Cadeia póstero-lateral (PL) – Postura aberta, base 
de sustentação larga. Necessidade de trocas e contato. 
Missão: promover a comunicação. Arquétipo mascu-
lino, o “cowboy”. Personalidade extrovertida possui 
amplos horizontes.  

- Cadeia ântero-lateral (AL) – Postura fechada, en-
colhida lateralmente, base de sustentação estreita. 
Necessidade de discrição, seleção, reserva. Missão: 
promover foco e concentração. Arquétipo feminino, 
a “femme fatale”. 

As diferentes pulsões psicocomportamentais ativam no 
corpo certos músculos em um local preciso: pivô primário 
da pulsão. Disso decorre um desequilíbrio em determinada 
direção e uma consequente mudança da postura. O corpo ativa 
outros músculos, convocados por ação do reflexo miotático, 
para frear esse desequilíbrio. Isso deveria bastar para reequili-
brar o corpo, passando de uma posição a outra de acordo com 
determinada situação ou necessidade, no entanto, na prática 
não é o que ocorre. A predominância de uma pulsão instala e 
mantém um desequilíbrio específico. Ao elevar seu tônus, cada 
músculo coloca em tensão um ou mais músculos vizinhos de 
maneira permanente. E, assim, progressivamente, surge uma 
cadeia de tensão miofascial, que aprisiona o corpo em uma ti-
pologia dificultando sua adaptabilidade (Campignion, 2003).

DANÇAS CIRCULARES
Dançar é instintivo. O homem dançava antes mesmo 

de falar. Desde os primórdios o ser humano expressa suas 
emoções dançando. Dançar é considerada a mais antiga forma 
de Arte. 

“Nós bailarinos, falamos numa linguagem que sem dú-
vida é muda, mas é certamente uma linguagem sensivelmente 
mais antiga do que aquela que usa a língua (...) a dança é vida 
intensificada, o homem não tem só linguagem, ele é lingua-
gem...” (Wosien, 2000, p.27). 

As Danças Circulares estão presentes em antigas tradi-
ções de diversos povos do planeta. Suas origens perdem-se no 
tempo. Refletem a necessidade de comunhão associada aos 
diversos momentos da vida: nascimento, casamento, plantio, 
chegada das chuvas, entrada da primavera, colheita, morte, 
etc. (Pantoja, 2012).

A metodologia de trabalho das Danças Circulares foi 
criada pelo bailarino e pedagogo alemão Bernhard Wosien 
(1908-1986). Contagiado pela alegria e vibração das danças 
populares, Bernhard iniciou, em 1952, a pesquisa sobre Danças 
Folclóricas e Étnicas da Europa Central e Oriental. Com base 
nesse estudo, formulou uma proposta para as áreas de educação 
e saúde. Adaptou as danças para o formato circular – nem todas 
eram assim – para promover a conexão das pessoas na roda. 
Nos seus últimos 25 anos de vida dedicou-se à pesquisa e ao 
ensino das Danças Circulares em instituições educacionais e 
clínicas, nas áreas de Serviço Social e Terapia Ocupacional. Em 
1976 Bernhard foi convidado pela Comunidade de Findhorn, 
na Escócia, a partilhar esse conhecimento. A partir de então as 
Danças Circulares se espalharam pelo mundo, representando 
uma retomada da antiga forma de expressão de diferentes 
povos e culturas, acrescidas de novas criações, coreografias, 
ritmos e significações próprias do homem inserido na realidade 
atual (Pantoja, 2012). 

Segundo Ramos (1998), a felicidade e a dança transcen-
dem as fronteiras políticas e ocorrem em praticamente toda 
sociedade humana. Em todas as nações dançar é um modo de 
expressão, sobretudo da alegria, e quando esse sentimento é 
expresso através do movimento eliminam-se os aprisionamen-
tos e bloqueios que endurecem partes do corpo e modificam 
a postura.

“Do ponto de vista do aspecto funcional, dinâmico e 
rítmico, as cadeias GDS se focalizam na estrutura AP” (Denys-
Struyf, 1995, p. 74). Ela personifica o movimento, a alternância 
e o ritmo. A presença ou a carência dessa estrutura condiciona a 
coordenação do conjunto das cadeias musculares e articulares. 
“AP é a vida que é preciso preservar” (Denys-Struyf, 1995, p. 
96). Em resumo, é a cadeia que favorece a circulação de tensões 
corretas alternadas e ritmadas entre as seis famílias de cadeias 
musculares (Denys-Struyf, 1995). “Podemos chamar isso de 
circulação de energia. E dizer que a estrutura AP tem uma fun-
ção, uma vocação energética, mais precisamente uma função 
de modulação de energias” (Denys-Struyf,1995, p. 74).

Segundo Campignion (1998), o homem foi condenado 
pelo mundo atual a viver excessivamente no agir. As tensões 
musculares acumuladas bloqueiam o diafragma, o ponto de 
equilíbrio do corpo, comprometendo a respiração. Toda emo-
ção influi diretamente sobre o ritmo cardíaco e respiratório. O 
diafragma encontra-se entre os primeiros músculos afetados 
pela emoção. Ele é atingido pela melancolia, medo, angústia, 
cólera. Somente a alegria o libera. Considerando essas ques-
tões, o uso das Danças Circulares como uma atividade em 
sintonia com o Método GDS merece ser discutida.  



nº 9 – 2015 | 19

APRESENTAÇÃO DO CASO
As Danças Circulares se multiplicam 

em todo mundo. Cresce cada vez mais o 
número de “dançantes circulares”, atrain-
do para o movimento, também, pessoas 
sedentárias – das mais diversas idades e 
procedências – que, muitas vezes, nunca 
praticaram exercícios regulares.  E isso é 
o que há de mais lindo nesse cenário: a 
união de vários universos distintos. Porém, 
apesar de muitas coreografias serem bem 
simples, para que todos consigam dançar, 
é preciso desenvolver prontidão corporal. 
Se considerarmos as coreografias mais 
elaboradas, o cuidado deve ser redobrado 
para se evitar lesões. 

A partir dessa observação, meu olhar e minha sensibi-
lidade de fisioterapeuta cadeísta me levaram a desenvolver 
uma proposta de trabalho aliando Reeducação do Movimento 
através do Método GDS às Danças Circulares. Iniciei sua apli-
cação no Módulo Corpo do Treinamento para Focalizadores 
de Danças Circulares do Rio de Janeiro (TreinaFoca), nas 
minhas aulas regulares na Escola EDEM e no projeto “Danças 
de Aquecimento – cuidando do corpo com as Danças Circula-
res”. Nesta última a proposta é aquecer, mobilizar e flexibilizar 
por meio do gesto justo, preparando o corpo para as danças, 
adotando coreografias criadas com esse objetivo. Esse relato de 
caso aborda esse caminho que venho construindo, associando 
as Danças Circulares ao Método GDS de cadeias musculares 
e articulares.

 

TREINAFOCA
Desde 2012, faço a preparação corporal do Treinamento 

para Focalizadores de Danças Circulares (TreinaFoca) do Rio 
de Janeiro (figura 1). Apresento, de forma simplificada, por 
meio de slides, noções de nossa biomecânica e funcionamento 
do sistema locomotor baseados no Método GDS de Cadeias 
Musculares e Articulares. Ensino como cada um pode estru-
turar e cuidar de seu próprio corpo durante a dança, dando 
dicas fundamentais como a importância de destravar os joelhos 
e cotovelos, assim como preservar a horizontalidade do olhar 
e o bom posicionamento da cabeça, do esterno em direção 
ao púbis e dos braços à frente do corpo. Com a ajuda de um 
esqueleto de resina visualizamos os ossos e as articulações. Em 
seguida dinamizo atividades que promovem propriocepção e, 
assim, acordamos a pele, os contornos, o volume e a respiração, 
usando material lúdico: bolas de tênis e de espuma, escovas, 
rolos de espuma de piscina, colheres de pau e elásticos, sempre 

de acordo com o objetivo traçado. Fazemos percussões ósseas 
com colheres de pau. No trabalho com os pés, apresento os 
arcos e as torções. Trabalho também a marcha e a transferência 
de apoios e as fases do caminhar. “A escola da dança é a escola 
do caminhar. O fluxo contínuo da corrente do tempo recebe 
através do contato do pé um compasso (...) o nosso pensamento 
aprende com o pé a acertar o passo (...) esse é, portanto, um 
símbolo essencial do bailarino como um ser que vibra conjunta 
e ativamente.” (Wosien, 2000).

O objetivo é desenvolver a sensibilidade, a consciência 
e a percepção corporal, oferecendo conhecimento para o 
autocuidado nas danças e aguçando o olhar dos futuros fo-
calizadores para essas questões. Para Denys-Struyf (1995), é 
preciso sentir o corpo como um organismo estruturado para 
uma boa utilização corporal. Pensar, visualizar, perceber o 
esqueleto como um suporte nos consolida psicocorporalmente. 
No conceito do método GDS, a reconstrução arquitetônica e 
geométrica do osso é primordial. É fundamental e importante 
o cuidado com o corpo, considerando que ele é o nosso templo 
sagrado (PA), nossa casa (AM) e nosso instrumento de ação 
neste mundo (PM). É, sobretudo, o canal com o qual nos ex-
pressamos e conectamos com o outro, com a música e com a 
roda como um todo. Vosien (2000) afirmava que o objeto de 
meditação do bailarino é o seu corpo. Durante a dança ele deve 
se apropriar inteiramente desse instrumento, dominar as leis 
estáticas e dinâmicas, assim como o direcionamento do corpo 
e das articulações que garantam o seu equilíbrio. 

A partir dessa experiência surgiu a ideia de criar as 
Danças de Aquecimento, que são coreografias onde utilizo 
movimentos estruturantes, espiralados e circulares que ajudam 
a organizar o corpo por meio do gesto justo. Uso músicas 

Figura 1- Treinafoca 2012 – Dinâmica promovendo propriocepção.
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contemporâneas, com ritmos diversos, com a intenção de 
estimular algumas cadeias mais precisamente. As Danças de 
Aquecimento passaram então a fazer parte do TreinaFoca. Os 
alunos ficam com esse material para aplicá-lo em suas futuras 
rodas, multiplicando esse conhecimento.

 EXEMPLO DE UMA DANÇA AQUECIMENTO:
Coreografia “Paciência” (fig. 2) - Valéria Rosa Pinto

Música: Paciência/ Compositor Lenine/ CD “Na 
Pressão”

Trabalhamos equilíbrio, marcha, acentuando as torções 
fisiológicas e necessárias dos membros inferiores, sis-
tema cruzado, apoio correto dos pés, mobilidade dos 
tornozelos e dos ombros. Acordamos as cadeias do 
eixo central, do eixo da personalidade. AM (Ântero-
mediana), PAAP (Póstero Anterior e Ântero Posterior) 
e PM (Póstero Mediana).

Introdução: No lugar fazemos a mímica das famílias 
das cadeias musculares AM, PAAP e PM seguindo a es-
tratégia da Onda do Método GDS. 4 tempos para cada 
movimento. Repetimos 2 vezes. Sendo que na segunda 
vez, na cadeia PM (a última da mímica), transferimos 
o peso 2 tempos à frente e voltamos 2 tempos para o 
lugar ondulando.

Parte 1- De mãos dadas. Passo lento, buscando o equi-
líbrio. 2 tempos para cada passo, sentindo bem os pés, 
a transferência de apoios: calcanhar, borda externa, 
metatarso e dedos. Pé direito pisa 2 tempos (1, 2...), 
perna esquerda  sustenta em equilíbrio 2 tempos (3, 
4...), ênfase na rotação externa da coxo-
femural, pé esquerdo pisa devagar em 
2 tempos (5,6...), perna direita sustenta 
no ar em equilíbrio em dois tempos 
(7,8), pé direito pisa 2 tempos (1, 2...), 
perna esquerda sustenta e balança para 
trás e para frente com a coxofemo-
ral em rotação externa 2 tempos (3, 
4...). Repetimos a mesma contagem e 
movimentos. Como se estivéssemos 
andando na lua.

Parte 2 - “O mundo vai girando cada vez mais veloz” 
- De mãos dadas (ou mãos soltas, os braços girando, 
passando pela frente do corpo da esquerda para di-
reita 2 vezes e balançando direita/esquerda 2 vezes). 
Passo junta, passo lateralmente (dois saltitos para 
lateral), balança para a direita, eleva pé esquerdo em 
coordenação (acentuando a rotação externa da coxo-
femoral), o olhar acompanha o pé esquerdo, balança 
para esquerda e eleva a perna direita em coordenação 
e o olhar acompanha. 36 tempos. 

Parte 3 - “Será que é tempo que falta para perceber...” 
- passo tipo tai-chi-chuan

Vamos ao centro do pé esquerdo, pisamos à frente, 
braço direito passa à frente do corpo cruzando, fe-
chando, pé direito cruza e pisa à frente do esquerdo, 
braço esquerdo cruza à frente, trabalhando o equilíbrio, 
movimentos lentos, dois tempos para cada passada; 
ao todo são oito tempos caminhando para o centro 
da roda. 

“A vida é tão rara...” enrolamos a coluna, a cabeça toca 
as mãos que estão fechadas com cotovelos dobrados, 
quase imitando uma posição fetal. (2 tempos) dessa 
posição de contração e vamos voltando andando de 
marcha ré para posição inicial na roda, ainda com 
tronco enrolado e mãos elevadas acima da cabeça. 
Repetimos toda a série junto com a música. 

Repetimos essa série, sendo que ao voltar para o centro 
fazemos uma lenta caminhada, os braços cruzam à 
frente do corpo, porém abrindo; os passos são iguais.

Figura 2 - Dança de Aquecimento –
coreografia “Paciência”. Mímica da Cadeia AM.
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Parte 4 - Instrumental. No lugar fazemos 
transferências de apoios circulando no 
sentido horário. O corpo em bloco, como 
na brincadeira de “João bobo”, ativamos a 
mobilidade do tornozelo. Braços elevados, 
mãos em forma de cálice recebendo luz do 
céu no alto da cabeça e, em seguida, descen-
do em espirais no sentido horário como em 
um processo de individuação (8 tempos). 
Na sequência mãos para baixo em concha 
voltadas para a terra e, em seguida subindo 
em espirais agora no sentido anti-horário. A 
transferência de apoios acompanha o mesmo 
sentido, em um processo de ascensão da 
terra “para o céu” (8 tempos). Ao chegar no 
alto, as mãos, descem em ondas pela frente 
do corpo com as palmas voltadas uma para 
outra (4 tempos).

Em seguida repetimos as partes 3 e 4. 

Fechamento: Abrimos o corpo, através das coxofemorais 
e braços, em um movimento de expansão e fechamos o 
corpo - coxofemorais e braços em um movimento de 
contração. Assim trabalhamos as cadeias PL e AL.

AULAS REGULARES DE DANÇAS CIRCULARES E 
REEDUCAÇÃO DO MOVIMENTO

Num primeiro momento das aulas, cuidamos do corpo 
através das técnicas de Reeducação do Movimento. É preciso 
que os alunos se liberem das tensões que vestem todos os dias, 
aquelas atitudes e gestos que se repetem, cristalizam e acabam 
por comprometer as articulações. “A cumplicidade lúdica entre 
ossos e músculos se perde” (D’Ursel, 2011, p. 5).

Muitas vezes utilizo exercícios baseados na Estratégia 
da Onda, uma das abordagens terapêuticas do Método GDS, 
que se baseia em aspectos psicocomportamentais, estabele-
cendo uma analogia com a imagem das ondas do mar. “É um 
trabalho de estruturação psicocorporal, ou seja, ela contribui 
para a estruturação da personalidade da criança e do adulto a 
partir de um trabalho sobre o corpo. Segundo o Método GDS, 
o desenvolvimento psicomotor do ser humano se realiza em 
ondas”. (Souza, 2011, p. 35). Representa as diferentes fases 
da vida (“o existir”, “o ser”, e o “agir”), desde a gestação, o 
desenvolvimento e a constituição dos indivíduos até seu ama-
durecimento (Duarte, 2009). Cada atitude corporal encontra 
um lugar nesse percurso. Em que trecho do caminho estou? 
A partir dessas experiências é possível preencher lacunas que 
ficaram mal estruturadas.

No início de cada aula, construímos uma atitude AM, 
levando as alunas a vivenciarem um relaxamento no chão, 
sentindo os apoios, o volume, a pele, a respiração e os contor-
nos. Enrolamos e desenrolamos a coluna, fazendo a postura 
do germe. “Um corpo sem limites, cujos contornos não são 
percebidos, é um corpo sem mãe” (Denys-Struyf, 1995, p. 
82). Em seguida, passamos pela atitude PAAP, liberando a 
respiração com bolas de espuma, através da conscientização 
das costelas, massageando o esterno e fazendo os “oitos” (mo-
vimentos helicoidais como a lemniscata, o símbolo do infinito). 
Estimulamos o autocrescimento da coluna na inspiração e o 
relaxamento na expiração. O posicionamento da cabeça e o 
movimento de “sim” e “não” liberando a cervical. Soltamos 
os joelhos (AP), sensibilizamos os pés com bolinhas ouriço e 
cuidamos de reorganizar os arcos, trabalhando as ventosas do 
pé (figura 3). Executamos também exercícios proprioceptivos, 
por meio de transferências de peso e de apoio com ritmo, 
jogos, balanços e desequilíbrios. Assim, cuidamos da base. 
“A comunhão com o todo tem suas raízes na ligação dos pés” 
(Wosien, 2000, p.37). Por fim, construímos uma atitude PM, 
percutindo os ossos e trabalhando a sensação óssea, com a 
modelagem das torções fisiológicas. “Um corpo sem armação, 
cuja estrutura óssea não é percebida é um corpo sem pai” 
(Denys-Struyf, 1995, p.82). 

Denys-Struyf (1995) afirmava que o corpo ao ser vivido, 
construído e estruturado ganha segurança. Após uma cons-
trução óssea o músculo é autorizado a relaxar. A estrutura AP 
precisa do limite, suporte e sentido e deve estar cercada pelas 

Figura 3- Trabalhando os arcos do pé
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estruturas AM, PM e PA. Desse modo, o corpo mais organizado 
e sensibilizado fica mais disponível e protegido para a dança.

Concluída essa etapa inicial, dançamos coreografias do 
repertório das Danças Circulares (figura 4). Na maioria das 
vezes, utilizo a coerência da estratégia da Lemniscata, que é 
também uma das abordagens terapêuticas do Método GDS, 
segundo a qual, “quando uma determinada cadeia é alongada, 
a tensão é transmitida a outra cadeia, sempre numa ordem 
precisa. Tal estratégia visa o equilíbrio biomecânico” (Souza, 
2011). Ela propõe um circuito que ordena a transmissão das 
tensões de uma família muscular a outra em sentido preciso: 
PL, AL, AM, PA, PM, AP. Seleciono coreografias com as qua-
lidades de cada cadeia, inserindo-as nessa mesma sequência. 
Terminamos a aula com relaxamento e alongamento seguindo 
também a ordem da Estratégia da Lemniscata.

DISCUSSÃO
O Método GDS propõe uma leitura da linguagem cor-

poral com o objetivo de desfazer a prisão muscular para que 
o corpo reencontre a liberdade de movimentos e expressão. 

Para tanto, propõe o reequilíbrio das tensões entre as cadeias 
musculares, o ajustamento ósteo-articular, a reestruturação 
da função e a reorganização corporal através do aprendizado 
do gesto justo. 

Para que essa prisão miofascial não se cristalize, há uma 
cadeia muscular que precisa ser preservada: a cadeia AP. Ne-
nhuma estrutura precisa tanto de prevenção quanto ela. Ela 
favorece o jogo, o ritmo e a adaptação entre as massas corporais 
(Denys-Struyf, 1995).  “Ela é em nós o palhaço triste e o alegre. 
É a terapia pelo riso... Ela é o arco-íris que espalha as cores 
pelos céus molhados e pelos olhos em lágrimas (...) o método 
GDS é usado com frequência no quadro de sua abordagem 
comportamentalista, para despertar a estrutura PAAP. Isto 
se dá por tomadas de consciência associadas a exercícios e, 
por outro lado, sugerindo diversas atividades que favorecem 
esse despertar” (Denys-Struyf, 1995, p.96). Essa é a questão 
fundamental que embasa este estudo. Uma das atividades que 
mais estimula a cadeia AP é a dança, sobretudo as Danças 
Circulares, que favorecem esse despertar de que fala Godelieve 
Denys-Struyf.

Figura 4 - Dança Árabe – oportunidade de trabalhar a rotação externa da coxofemoral.
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CIRCULANDO ENTRE O MÉTODO GDS E 
AS DANÇAS CIRCULARES

As formulações de Godelieve Denys-Struyf e Bernhard 
Wosien possuem muitos pontos em comum e os principais 
deles são o entendimento do corpo como linguagem e a afir-
mação de que a vida é movimento.

Ela afirma que “nós somos móveis e vivos, equilibristas 
em aprendizagem permanente de um equilíbrio a ser encon-
trado e realizado no instante, nunca adquirido definitivamente, 
nunca instalado para durar. O imobilismo mata e as reviravol-
tas são crises necessárias para que nenhuma situação se fixe. 
Embora essas crises ameacem nossa segurança, elas também 
retiram nossas amarras, para ensinar-nos que nascemos 
equilibristas para toda a vida” (Denys-Struyf, 1995, p. 85).  
Precisamos estar, portanto, em constante movimento. Quando 
nos equilibrarmos e desequilibrarmos seguimos o fluxo da vida 
que requer constante troca e transformação. A falta de movi-
mento gera cristalizações que nos fazem adoecer. Logo: “Onde 
as funções do movimento estão perturbadas, evidenciar-se-ão 
consequências nos comportamentos de vida e vice-versa. É 
um fato: em quase todos os casos clínico-psiquiátricos, quer 
se trate de perturbações de comportamento ou condicionadas 
pelo meio, ou prejuízos somaticamente condicionados, pode-
se comprovar perturbações das funções do movimento e do 
transcurso do movimento” (Wosien, 2000, p. 64). 

Dançar em círculo harmoniza as cadeias musculares e 
articulares e desperta a essência psicocomportamental de cada 
família muscular: 

PL – Estando em círculo, a comunicação e as trocas 
são imediatamente ativadas. Há muitas danças de 
pares e contrapares, de trocas de pares. A interação é 
constante. Mesmo sem as trocas, basta estar de mãos 
dadas em círculo para que todos vejam e sejam vistos. 
Há muita troca.

AL – As danças propiciam o estar em si mesmo, o foco, 
a introspecção para executar a coreografia. É preciso 
concentração para que, juntos, possamos fazer os va-
riados passos da dança no tempo da música.

AM – As músicas, os balanços, o toque, o contato com 
o calor transmitido pelas mãos, as danças em cesto, os 
braços entrelaçados e os abraços em roda despertam 
sensações de unidade, amorosidade, pertencimento 
e acolhimento. Além disso, essa experiência permite 
acessar a ancestralidade ao dançar músicas e passos 
tradicionais de diversos povos. 

PM – Todos têm uma missão: executar a coreografia. 
O cognitivo, a memória, a coordenação, a lateralidade 

entram em ação. Juntos no mesmo compasso e ritmo 
precisamos fazer a dança acontecer.

PA – Há um ideal de unidade e paz nas rodas. De 
mãos dadas no círculo todos são iguais, todos estão 
equidistantes ao centro. 

AP – A criança interna tem que estar acordada, caso 
contrário não se dança. É preciso soltar os joelhos, 
entrar no ritmo, no jogo, flexibilizar. O sorriso e a 
brincadeira brotam fáceis. Impossível não se lembrar da 
criança que um dia se foi e ainda mora escondida den-
tro de cada um de nós. A alegria acende o coração.

“Nas danças circulares, o movimento convida-nos a todas 
as dimensões e direções, desde delicados e pequenos passos, 
até giros de braços abertos que expande quem podemos ser (...) 
em cima, embaixo, céu e terra. Dentro e fora, mundo interno e 
externo. Direita e esquerda. Futuro e passado. Atrás e à frente, 
seguindo e conduzindo. O círculo convida a todas as direções 
e exercitá-las amplia nosso repertório. Nosso corpo aprende 
que pode ir muito além (...)” (Dubner, 2015).

O PODER DO CÍRCULO
Tanto nas Danças Circulares quanto no Método GDS a 

forma geométrica do círculo é reverenciada. “Na esfericidade 
que se constroem os apoios necessários para que os músculos 
conduzam o movimento que une a cabeça às mãos e aos pés, 
fazendo a base da coordenação motora. As torções, as lemnis-
catas alongam e organizam as cadeias musculares e articulares”. 
(Swartzman e Castro, 1996, p. 68). “O gesto espiróide aciona 
todas as cadeias em conjunto, coordenando-as e mais precisa-
mente alongando-as” (Denys-Struyf, 1995, p. 129).

Nas danças o centro da roda é sempre lembrado e 
respeitado. Precisamos nos organizar no espaço a partir do 
referencial do centro que é usualmente marcado com algum 
objeto, como um vaso de flor, tecidos, velas, esculturas etc. 
Simbolicamente, ele representa o centro de cada um. No Mé-
todo GDS existe a estratégia do “Homem Roda”, em que tudo 
se organiza a partir também do centro, que no corpo humano 
é a bacia. “Para o Método GDS, a bacia é a base estrutural de 
um indivíduo” (De Mayor, 2010). Os movimentos redondos 
são organizantes. “Desde o nascimento, certas posições são 
acompanhadas da sensação de bem-estar; são aquelas em que 
a criança está reagrupada sobre si mesma, em enrolamento” 
(Béziers e Hunsinger, 1994).

O círculo é inclusivo, forma geométrica que simboliza a 
unidade, sem começo nem fim. Nas rodas de dança as pessoas 
têm a visão de todos os demais, proporcionando uma forte 
sensação de conexão. 
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CONCLUSÃO
Vivemos uma era descorporificada, onde as pessoas ficam 

cada vez mais tempo sentadas e imóveis, muitas delas prefe-
rindo o mundo virtual, interagindo mais com seus avatares e 
fazendo mais “amigos” na rede mundial dos computadores 
do que contatos reais. Conectadas com o mundo e ao mesmo 
tempo solitárias e desconectadas de si mesmas. Assim vão se 
fechando, aprisionando e achatando seus corpos, diminuindo 
seus espaços internos, seus volumes, comprimindo vísceras, 
desenvolvendo hérnias de disco, tendinites, contraturas, 
alterações posturais, fibromialgias, desânimo, depressão e 
hiperatividade, entre outras. Desta forma, evoluem para do-
enças degenerativas e crônicas.  Esse fenômeno é um grande 
desafio para os profissionais da área de Saúde e Educação. Nós, 
fisioterapeutas, precisamos estar conectados com essa questão, 
buscando estratégias que estimulem o movimento, a prevenção 
e a promoção de saúde. De acordo com Denys-Struyf, “nosso 
papel consiste em levar a pessoa a interessar-se por seu corpo” 
(Denys-Struyf, 1995, p. 122).

A Dança, em geral, é um instrumento de organização 
motora e postural, um eficiente antídoto contra a inércia e o 
imobilismo. As Danças Circulares, em particular, possuem 
uma qualidade a mais, pois ativam todas as cadeias musculares: 
têm o potencial de despertar o AP através do lúdico, acender 
a chama interna de PA, aconchegar o AM, ao propiciar uma 
sensação de pertencimento e um retorno às raízes, além de 
estimular um bom PM. Oferecem momentos de abertura, 
expansão e trocas, convocando o PL, e momentos de foco, 
atenção e introspecção convocando AL. O indivíduo amplia, 
assim, seu repertório de movimentos.

As Danças Circulares reúnem elementos que servem de 
base para um bom desenvolvimento motor: o espaço esférico, 
os diferentes ritmos e músicas do mundo, o toque e a relação. 
Sintonizadas à visão e conhecimento GDS, acentuam seu po-
der terapêutico, tornando-se uma boa opção de trabalho em 
grupos visando à organização e reeducação do movimento.

 “Como readaptação funcional, o trabalho em grupo 
permite fazer coisas que são mais difíceis de serem executadas 
nas sessões individuais, principalmente no caso de um trata-
mento longo e, por esta razão, mais dispendioso. Em grupo, 
podemos trabalhar o reaprendizado do gesto justo, que é um 
objetivo essencial no método das cadeias” (Campignion e 
Harboux , 2010, p.6). 
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