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Este artigo busca refletir sobre o movimento contemporâneo das 
Danças Circulares, a partir de Bernhard Wosien e a comunidade de 
Findhorn nos anos 70, enquanto uma forma de resgatar a proposta 
coletiva da dança no círculo e a sua relação com a dimensão trans-
cendente. Desde as mais remotas tradições encontramos referências 
à Dança como princípio motivador transcendente, através de seus 
mitos, cosmogonias ou na pesquisa de sua história. As Danças Cir-
culares estão presentes desde há muito no seio da humanidade, 
enquanto elemento agregador e potencializador das atividades hu-
manas, na expressão de suas necessidades e superação de seus li-
mites, sofrendo uma erosão da sua função transcendente ao longo 
da história. Enquanto um movimento da contemporaneidade, com 
elementos tradicionais e modernos, as Danças Circulares reintrodu-
zem o sentido de uma dança coletiva simbólica, ampliando as pos-
sibilidades de leitura do homem para consigo mesmo e do meio em 
que vive, aproximando-o do sentido de Unicidade, preservando uma 
experiência intersubjetiva reorganizadora e a reconstrução simbólica 
das possibilidades de atuação individual e grupal.1
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“A Dança é um grande código” (BASTOS, 1999). A Dança é um processo semi-
ótico de corpos em movimento que se configura no espaço, transformando-o. 
As variações cinéticas resultam em mudanças de estados, propiciando efeitos 
estéticos, emocionais e psicológicos. Assumindo uma diversidade de papéis nos 
contextos sócio-culturais, ao longo da História, encarnando deuses, linguagem 
com o divino, ritos de passagem, treino de lutas, aspectos lúdicos e artísticos, 
entre outros, a Dança esteve presente. (AQUINO, 1999). 

A organização circular foi a primeira formação do período étnico. (OSSONA, 
1988). Nela as antigas tradições ligadas a terra se unem, fazem, compartilham 
e representam os ciclos da natureza (ritmos das estações, movimentos do sol, 
lua, estrelas), do homem (batimentos cardíacos, respiração,vida, morte) e sua 
cultura (ritos de passagem, etapas do cultivo, celebrações, ocasiões de louvor, 
temor,oração e gratidão). A inspiração humana em sentir em si a energia cria-
dora da vida, em interação com os outros, é resgatada pelas danças circulares. 
(GOBERSTEIN, 1999/2000).

Bernhard Wosien (1908-1976), bailarino e coreógrafo alemão, encontrou 
através das danças folclóricas e étnicas uma expressão corporal que transmi-
tia um estado espiritual de amor e alegria. A partir de 1952 interessou-se em 
pesquisá-las, percebendo que expressavam conteúdos primordiais da alma. 
Tendo contatado a comunidade de Findhorn em 1976, onde encontrou alunos 
interessados e um campo fértil a esta proposta, Wosien trouxe o poder do círculo 
a estas danças, caso ainda não tivesse essa formação, adaptando à formação 
circular pela conexão das mãos na roda. Desde então incorporou-se ao con-
junto que passou a se chamar Danças Circulares Sagradas ou Danças Sagradas 
(ou Danças Circulares), centenas de danças, chegando ao Brasil em meados da 
década de 80. A Dança Circular, uma távola redonda onde todos se encontram, é 
um conceito de dança comunitária, cooperativa, colaborativa, de união e troca. 
Através dela incentiva-se a busca do corpo-mente-cosmo, a integração com o 
Todo inseparável que somos, deparando-se com uma experiência onde para criar, 
para ir além do hábito, é preciso viver o aspecto transcendental. (RAMOS, 1998; 
BARDINI, BARDINI e DIEZ, 2009, BERNI,2002).

Aborda-se aqui a dimensão da transcendência não relacionada às religiões 
que buscam seu monopólio, mas à possibilidade do ser humano ir além dos 
limites, romper barreiras, superar interditos (BOFF, 2000). O Movimento existe 
antes das visões de mundo, sociedades, religiões; ele dá origem, é um ponto de 
arranque, instabilidade (como o big bang), que busca o equilíbrio dinâmico, mas 
este ao se impor, entra em repetição, rotina, norma, vira instituição. Mudança e 
permanência, explosão do novo e domesticação, ambos pertencem à história da 
vida (BOFF, 1998). 

Na Dança Circular pode-se tocar e transformar a sensibilidade, desprenden-
do-se dos codificados esquemas de percepção, sacudindo as incertezas e esva-
ziando o eu, vislumbrando abertura para o mundo (OSTETTO, 2007). Mexendo 
com conteúdos que são “atitude” essencialmente, as Danças Circulares falam 
das necessidades de aprendizagem para a vida, a cada dançarino em particular; 
abrindo passagem para o que foi negado pela racionalidade: não definem, não 
explicam, cada um terá o sentido tocado na mesma medida da sua entrega 
(OSTETTO, 2006). Por si só carregada de simbolismo, mais do que formar roda e 
ter o encontro, tem-se a atitude e um pensamento circular que acolhe a diver-
sidade e a dúvida, construindo múltiplos enredos, diferente do conhecimento 
absoluto, de uma única voz, do pensar em linha reta (OSTETTO, 2009). Sem con-
siderar esta dimensão, como pretender o contato com a criação, com o sensível? 
(OSTETTO,2010)

O objetivo deste trabalho foi demonstrar através de uma revisão bibliográ-
fica as Danças Circulares, uma manifestação contemporânea da Dança Coletiva 
expressando simbolicamente aspectos da Transcendência Humana.
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Dança - COnCeiTO e ManifesTaçãO siMBóliCa Da TransCenDênCia
Sendo o mais natural e o primeiro instrumento do homem, é através do corpo 

que ele se insere e se sente unificado ao todo, paradoxalmente, o diferencia e 
o separa dos demais. (MAUSS, 1974). O corpo como um todo, bem como suas 
partes, no começo da História, tinham um caráter sagrado; a Dança com seus 
movimentos, gestos e passos é um rito que proporciona uma aprofundamento 
da experiência humana e neste rito expressam os mitos, não necessariamente 
verbais, sendo os movimentos dançantes os comunicadores do indizível. A dança 
revive o mito, vivificando-o no corpo. Há aspectos paralelos entre os mitos e a 
dança sagrada. (ALMEIDA, 2005 e MENDES, 1987) 

Em antigos textos da Mitologia Grega Pelásgica, Eurínome a deusa de todas 
as coisas, dançou para Ofíon, a grande serpente, que uniu-se a ela tomado de 
desejo; depois incubou o grande ovo universal que deu origem a todas as coisas. 
(RANKE-GRAVES, 1960).

Na versão do poeta grego Hesíodo – Séc. VIII a.C, foram as Musas (das 
quais Terpsícore,uma das nove musas, presidia a Dança) , filhas de Zeus e de 
Mnemosyne (Memória) que cantaram ao poeta a Divina Verdade sobre a cos-
mogonia do universo. Elas se manifestam no canto e na dança e em forma de 
Canto e de Dança; estes representam um fluxo de força entre o deus e as musas, 
num intercâmbio que se retroalimenta. Para os gregos um verbo como mélpo-
mai (= cantar-dançar) indica a importância desta unidade entre voz e gestos/
movimento manifestando a força de Zeus entre os homens. (TORRANO, J. 1995 
; DICIONÀRIO DE MITOLOGIA GRECO-ROMANA, 1973)

A imagem de Shiva Nataraja, criada entre os séculos X e XIII na Índia, reali-
zando sua dança “Nadanta”, retrata a dança do universo em constante mutação: 
criação, manutenção e destruição como aspectos reveladores de um fluxo inces-
sante, mostrando que por detrás deste mundo de aparências se revela a unidade 
primordial (ALMEIDA, 2004)

Luciano, poeta romano do Séc. II, menciona a Dança assumindo vida com a 
criação do Universo, considerando ser a dança circular das estrelas espelho da 
dança original da criação do Universo, portanto de origem divina, com a qual os 
homens foram agraciados e ocupa, portanto, um lugar nos Mistérios. (WOSIEN, 
M.G.1996)

Na Tradição Tupi Guarani (Tu = som , Py = em pé) os seres humanos são 
princípios vibracionais, assim como tudo o que há na natureza: luz que se 
fez som , que se fez matéria. Equivalem à U’mbau (flauta) , por onde passa o 
nê-enporã (fala sagrada). O Jeroky, dança, afina todos os princípios vibracionais 
do qual é composto, o Ava, ser luz-som-música, harmonizando-o com seu ser 
físico. (JECUPÉ,1998)

Fig. 1 - Dança das Musas no Monte Helicon, Bertel Thorvaldsen,1807.
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Trazidos da África como escravos, entre os séculos XVI e XIX para o Brasil, com 
um senso rítmico e movimentos diferenciados, os negros dançavam no cativeiro 
apesar da forçada cristianização; além do sentido religioso, funcionava como 
válvula de escape para seus sofrimentos e humilhações. (PORTINARI, 1989)

A Dança expressa os sentimentos mais profundos do homem, o seu devir, bus-
cando contatar o que sentia que dele se havia separado, da mesma forma que 
a evolução da trajetória do dançar mostra sua interferência na cultura de um 
povo, transformada em costumes, manifestando simbolicamente a interpretação 
e transformação da natureza e seu meio, traduzindo o caráter histórico-social, 
crenças, valores e estruturas da vida dos povos no seu dia a dia. (BONETTI, 2012). 

No mundo animal há registros de ações e reações quanto a execução de 
atos motores, similares à dança. A dança em formato de oito “8“ das abelhas 
estudadas por Karl von Frisch, permite às abelhas exploratórios dizer às outras 
a localização de uma área descoberta. Em relação ao comportamento sexual 
de várias espécies, há a repetição de uma mesma sequência motora, em grande 
número de vezes, até que o parceiro estabeleça a sincronização psico-fisiológica. 
(LAROUSSE, 2014)

 Cita-se o chipanzé de Tenerife, Espanha, criado em situação de laboratório, 
sem contato prévio com o homem, mas quando o responsável (o psicólogo 
Wolfang Köhler da Academia Científica da Prússia) apareceu de improviso, o ani-
mal começou a saltar sobre uma pata e outra, denotando uma estranha excita-
ção, ainda foi observado um giro com os braços estendidos horizontalmente. No 
mundo aviário relata-se casos como os galos de Roraima, Brasil, onde um grupo 
de umas vinte aves emitindo alguns sons permaneciam ao redor de outra que 
realizava saltos e movimentos com as asas estendidas e cauda exibida, quando 
esgotada se reunia de volta ao grupo enquanto outra a substituía. Ainda é citado 
a “Dança das aves pernaltas , em Cabo York, noroeste da Austrália, onde dois 
bandos com cerca de 20 aves cada se adiantavam e retrocediam, elevando suas 
patas e parando sobre suas extremidades, por vezes acompanhados de “rever-
encias” mútuas. Assim, as origens da dança humana podem ser inferidas desde 
o mundo animal, onde a dança circular em torno de um objeto fixado no solo 
teria sido uma herança desde a Pré História. (SACHS, 1943)

Percebendo que tinha mais força, potencialidades musculares, articulações, 
flexibilidade do que as necessárias à sua existência, o homem descobriu que 
alguns destes movimentos em freqüência, sucessão e amplitude lhe davam um 
prazer intenso alcançando um êxtase por exaustão. Tais possibilidades não se 
limitam aos serviços das necessidades fisiológicas e de preservação da existência; 
o homem é um animal singular que se dá um valor, identifica este valor, se olha 
ao viver. A dança foi não só cultivada, mas reverenciada por toda época que 
entendeu o corpo humano como um sentido de mistérios por sua organização, 
seus recursos, suas limitações, suas combinações de energia e sensibilidade. 
(VALÉRY, 2011)

A Dança é um ato extático, uma descarga rítmica de energia antes de se 
transformar num rito religioso deliberado. É muito gradual a passagem da 
expressão espontânea de movimentos a um padrão fixo de passos, gestos e 
postura. Contudo o corpo constitui o instrumento para o poder transcendente, 
onde através da dança experimenta um canal de descida do poder até a esfera 
humana. (WOSIEN, 1996)

Na Arte Paleolítica, cuja representação de animais e cenas de caça são car-
acterísticos, as imagens murais se concentram nas regiões da Espanha, França 
e Itália; são reconhecidas cerca de 55 representações de homens vestidos com 
peles, muitas vezes em posição de dança. Tais imagens sugerem tratar-se de um 
comportamento ritual, considerando que são necessários centenas de metros 
caverna adentro para chegar às paredes decoradas, como as de Niaux e Trois 
Frères, na França; ou descer um poço de 6,30 m de profundidade em Lascaux, 

24 – Hermes22

França. São consideradas santuários, cujas hipóteses plausíveis sugerem a repre-
sentação da “Caçada Primordial” ou a “Iniciação” de adolescentes. (ELIADE, n/d)

A partir do Período Mesolítico encontra-se representações parietais de 
grupos humanos com maior freqüência, como a Roda de Addaura em Palermo, 
Itália, uma das mais antigas inscrições da dança coral na Arte Rupestre. As dan-
ças destes períodos remete à um ato cerimonial que altera o estado de consciên-
cia de seus executantes, como se pode reconhecer no uso de máscaras animais, 
procurando-se um estado de despersonalização da identidade individual. Com a 
descoberta da agricultura e domesticação de animais, característica do Período 
Neolítico, o Homem passa da qualidade de predador nômade para produtor 
fixo, tendo maior domínio sobre seu destino. Dispondo de maior reserva de ali-
mentos tem a necessidade de protegê-los passando a estruturar-se em grupos 
mais organizados. Nascem as primeiras cidades com personalidades e divindades 
próprias. Se no Paleolítico contava-se com rituais de garantia da fecundidade e 
abundância da caça, a agricultura do Neolítico pede a especialização das divin-
dades. Assim seus cultos e rituais contarão com danças específicas, passa–se de 
uma liturgia de participação com a divindade, de identificação com o espírito, 
(máscaras animais, despersonalização, êxtase, intervenção imediata) para uma 
liturgia de relação com a divindade, dançar para o deus (divindades proteto-
ras, necessidades coletivas, especificidades sazonais de acordo com o ritmo da 
natureza) caracterizando uma “Erosão do Sagrado” que irá se perpetuar ao 
longo da história, tornando-se cerimônia litúrgica fixa no calendário, depois 
cerimônia civil, ato teatral até dissolver-se em dança de diversão. (BOUCIER, 
1987; BIBLIOTECA SALVAT,1979)

A dança pode ser considerada “diabólica” enquanto expressão da inconsciên-
cia das necessidades fisiológicas, uma força motriz sem organização, uma des-
carga motora de tensão. E é “simbólica” enquanto reflete a consciência humana, 
procurando compreender e organizar o Cosmos, seja pela imitação dos astros, 
dos animais, ou pelo prazer da celebração do jogo com o outro. Os movimentos 
e batidas do dançar criam música, sons ritmados, de modo que nasce o con-
junto integrado “Dança-Música-Oração” entre os povos primitivos. Para o povo 
Mixteques do México o termo “kata/sita” é igualmente dançar como cantar, 

Fig. 2 – O Xamã de Trois-Frères,10.000 a.C., Região de Ariège, França Fig. 3 – Roda de Adaura, 8.000 a.C , Palermo, Itália
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designando o “canto dos pés”. “Bongol” para os aborígenes australianos retrata 
música e dança, ainda que em certas cerimônias não incluam o termo. Já citados 
no início deste artigo, o verbo mélpomai (cantar-dançar) entre os gregos e a 
importância da relação som e dança entre os tupis guaranis. Indo além do movi-
mento diabólico como expressão das necessidades básicas, o Homem acessa uma 
possibilidade maior de expressão. Antes de empregar a palavra para manifestar 
algo do interior para exterior, o corpo o faz; seja para expressar a vitória na 
guerra ou na caça, mesmo que ela ainda não tenha ocorrido; seja para alcançar 
um estado extático que transcenda as limitações humanas do dançarino inseri-
das no mundo físico. A Poesia e a Música tem existência no tempo, a Escultura e 
Pintura no espaço, a Dança pode ser considerada a “Mãe das Artes” com existên-
cia no tempo e no espaço. Nela criador e criatura se unificam. Não haverá povo 
sem dança, mas sim, um caráter tão sagrado no dançar que a outros não poderá 
ser revelada. A especialização do dançar com as sociedades se tornando cada vez 
mais complexas, transformações econômicas, cultura senhorial com apropriação 
de bens, sobretudo nas culturas ocidentais, leva à gradual fragmentação do 
bloco Dança-Canto-Oração em música, dança e oração, combinando um ou dois 
destes elementos. (BERNI, 2002; BOUCIER, 1987 e IOSHIMOTO 2000).

A etimologia da palavra “Dança” outorga seu caráter simbólico. Na Grécia a 
evolução do radical Har (humor em sânscrito) derivará Hará (Graça/Alegria em 
grego arcaico), que por sua vez derivou Hárisma ou chárisma (Carisma, receber 
a graça ou dom divino), Haraktir ou charaktir (Caráter, no sentido de seguir as 
Graças recebidas), Hóros ou chóros (canto, côro) e Horós ou chorós (dança, dançar 
a música de seus talentos consonantes com a harmonia cósmica). (SALIS, 2010)

No Egito o hieróglifo hbij simboliza tanto “dança” como “alegria” e está 
associado às divindades Hathor (ligada à mulher e à maternidade; patrona da 
dança) como a Bes (anão protetor da vida íntima da mulher; inventor da dança) 
(PENNA, 1993). 

Etimologicamente “Dança” vem do francês Danse, danser por volta do séc. 
XII, este último deriva de Dansön, do alemão, que se remete a “tirar”, “puxar”, 
para participar da dança de círculo. Danza (espanhol,), dance (inglês), tanz 
(alemão) encontram derivação da raiz sânscrita arcaica tan que significa “ten-
são”. (GARAUDY, 1984, IOSHIMOTO, 2000) 

A definição conceitual da Dança passa menos em perguntar “O que ela é?” e 
mais em “O que acontece com ela?” Mais do que os elementos que a constitui, 
importa o significado do que ela é capaz de acessar. (IOSHIMOTO, 2000) 

Enquanto elemento simbólico a dança pode ser concebida como uma arte 
completa e autônoma, que cria e organiza uma esfera de poderes virtuais, 
tornando-os visíveis. Se uma palavra expressiva formula uma idéia clara, um 
gesto expressivo revela um sentimento ou emoção. O gesto não parte de uma 
emoção sentida, mas imaginada e rebate no percebedor um processo de fazer 
de conta, um jogo, tratando ludicamente a obra como uma realidade. No portal 
virtual que se forma, imaginação e realidade coabitam, a situação proferida 
acontece sem acontecer, mas simbolicamente tornou-se verdadeiramente reve-
lada. (LANGER, 2003) 

A consciência cria a realidade. As mesmas áreas do cérebro são atingidas se 
algo for visto ou imaginado. Dos cerca de 400 bilhões de bits por segundo de 
informações recebidas pelos órgãos dos sentidos, a consciência seleciona por 
volta de 2 mil, se livrando de dados supérfluos (por ex. ignorando a cadeira em 
que se está sentado, ou a pressão da roupa sobre a pele, etc.) e cria uma história 
do mundo com os dados selecionados. Através da percepção seletiva o cérebro 
percebe e cria uma realidade, construindo uma versão de mundo. As emoções 
decidem o que é digno de atenção fixando quimicamente a memória de longo 
prazo, oferecendo novos subsídios para seleção e processamento de novas infor-
mações. (ARNTZ, 2007)
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Sendo assim o homem vê o real transfigurado, busca e cria novas formas de 
ordenação da realidade em que se encontra, até que se perfaça um caminho que 
lhe tenha sentido. Rompendo barreiras, é um ser de protesto que se recusa em 
aceitar a realidade na qual esta mergulhado. Está sempre se projetando para fora 
e construindo seu ser (ex-istência) e nunca está pronto. Sente a limitação que 
lhe é imanente por estar enraizado: nasce num determinado local, com língua 
natal, gênero específico, etc. Mas com emoções e pensamentos que não podem 
ser amarrados, é um ser de Transcendência nutrido pelo Imaginário. Imanência e 
Transcendência são aspectos distintos, mas dimensões de uma mesma realidade. 
Da consciência desta dimensão transcendente e simbólica o homem se refaz, 
à sua cultura e à sociedade em que vive, buscando causas, revelando sentidos, 
renovando dúvidas. (BOFF, 2000)

A Arte como expressão simbólica humana tem abertura para a compreensão 
intuitiva e o conhecimento sensorial, além dos limites do pensamento discursi-
vo e da linguagem racional. Rompe a identidade da consciência com o real. O 
Pensamento discursivo, a fala, insere ordem na simbolização de idéias; o mesmo 
não acontece com símbolos artísticos, cuja significação não pode ser apresenta-
da em palavras. A Dança apresenta uma qualidade simbólica apresentativa, cujos 
significados serão apreendidos na compreensão do todo, pertencem a uma apre-
sentação simultânea e integral, refere-se à capacidade de fazer-se presente em 
imagens, sons, movimentos, ritmos, figuras; refere-se à capacidade de expressar 
algo que não seja abarcado por uma conceituação e que a nossa linguagem não 
seja capaz de formular. Ela não representa a significação prática do objeto, mas 
a atribuição de um sentido próprio ao mesmo, que se distanciou daquilo que o 
inspirou. A dança se constitui, numa experiência, numa certa forma de ser-es-
tar-no-mundo, que ao mesmo tempo é diferenciada da experiência quotidiana, 
pois a relação que cada pessoa tem com a dança é diferenciada, depende da 
relação subjetiva, biográfica, que se teve com ela. Tais manifestações, agregadas 
de valorizações subjetivas do dançar, configuram uma relação existencial com a 
realidade. Entender esse “outro” estado leva a perceber, também o estado “nor-
mal” do qual a dança liberta. (SARAIVA, 2005) 

a Dança COleTiVa nO CírCulO aO lOngO Da HisTória
Em tempos arcaicos, imagens primordiais relacionavam-se com a visão de 

mundo de um determinado povo ou de uma cultura, compondo suas raízes 
míticas. Referências míticas eram elaboradas a partir de experiências como per-
ceber o céu, a terra, o caminho regular do sol ou o irregular da lua na abóboda 
celeste, a noite, o dia, as estações do ano, a vida, a morte, etc. A passagem do 
indiferenciado (não manifesto) para o diferenciado (manifesto), é uma marca do 
Sagrado, um centro, um ponto que marca a passagem da “não realidade” para a 
“realidade”. Tal centro pode ser representado por uma pedra, árvore, montanha, 
templo, ou cidade. Ponto e círculo possuem características de homogeneidade, 
ausência de divisão e podem referenciar ao micro e marco-cosmo, ciclos celes-
tiais. Uma dança reatualiza, repete o illud tempus primordial, sempre imita um 
gesto arquetípico, ou comemora um momento mítico (ELIADE,1992; ELIADE, 
2012 e MACHADO FILHO, 2005). 

Assim sendo as Danças Circulares surgem espontaneamente nas mais diversas 
culturas, associadas ao Sagrado, eram a própria coreografia do mito e aparecem 
nas culturas arcaicas contemporâneas como persistência dos ritos e crenças pré
-históricas (ELIADE,1976).Contaram com antigos ritos circum-ambulatórios de 
muitos povos que prevalecem até hoje tais como os árabes que caminham em 
torno da Caaba, os budistas em volta das Stupas e os judeus que circulam ao 
redor do Tabernáculo (CAVALCANTI, 2008). São as procissões católicas heranças 
veladas de dança, menos problemáticas para a Igreja; a procissão de Echternach 
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Fig. 4 – Sítio Arqueológico Newgrange, Irlanda, 3.200 a.C

Fig. 6 – Bale Real de Mouscou, Rússia Fig. 7 - Grupo de três dançarinos em círculo,
Grécia Micênica, 1300 a.C., British Museum

Fig.5 – Giro Sufi, Mosteiro Mevlev, Turquia, 2014
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na terça-feira de Pentecostes termina com círculos ao redor de uma cruz de 
madeira no antigo cemitério. (WOSIEN,2004)

A roda é uma forma coreográfica, onde os dançarinos eqüidistantes do ponto 
central, não apenas dão as mãos, mas alcançam um alto grau de socialização, 
realizada em todos os tempos e culturas. O girar, rodopiar e rodar, fazem o corpo 
perder o equilíbrio, as coordenadas espaciais. Nas danças populares e sagradas 
perder o controle corporal é o objetivo, seja por busca do prazer, ou um caminho 
para a busca do êxtase, diferentemente dos dançarinos profissionais que desen-
volvem técnicas para não perder o controle corporal ao girar. (AQUINO, 1999)

Associadas aos ritmos de trabalho que vinculam-se aos ciclos da natureza, 
para o homem sedentário que passou a domesticar animais e plantas, as danças 
tornaram-se elementos catalisadores das forças coletivas, juntamente com o 
canto, possibilitando a determinado povo que transcenda e supere seus limites. 
Transformando os ritmos da natureza e ritmos biológicos em ritmos voluntários, 
opera uma metamorfose: humaniza a natureza, dando poder para dominá-la. 
(BEAINE, 1994; GARAUDY, 1980)

Até hoje a ciranda brasileira, na sua melodia, sugere o movimento da dança 
que ao dar as mãos socializa e traz congraçamento. (LOUREIRO e LIMA, 2013)

Em tempos primitivos encontrou-se a Dança Circular em Fulton’s Rock 
(África do Sul) onde dança-se ao redor de um personagem central. Da mesma 
forma, num fragmento de louça do Império Sumer, mulheres de longo véu dão-
se as mãos. Entre os hebreus há a prática de danças em roda, fileiras e giros num 
contexto religioso. Em Creta encontrou-se peças em terracota de Palaiakastro 
com mulheres dançando em roda em torno de uma árvore. Poderia a dança de 
roda explicar a orchestra em formato circular nos teatros gregos primitivos? Em 
Roma às danças e os ritos religiosos vão perdendo seu sentido original dada a 
ênfase à sociedade guerreira, até que as origens religiosas se tornam esquecidas 
na República Romana, passando para arte de recreação. Na Idade Média, o con-
cílio de Toledo em 587d.C era contrário à carola, a dança de roda, e em 847d.C 
foram condenados os cantos e carolas das mulheres nas igrejas pelo Papa Leão 
V,mas seu costume prosseguiu conforme registro da carola dançada com alegria 
em 1215 quando da partida da Cruzada, ou na noite de Páscoa ao redor do 
poço do claustro, intercalando-se com crianças.(BOUCIER, 1987). No séc. XV foi 
proclamado o “Sermão contra a Dança” onde os que praticassem a dança em 
círculo, de mãos dadas e os que assistem aos mesmos eram servidores do diabo 
(WOSIEN,2004):

A dança usual é um anel ou círculo, cujo autor é o diabo. Somente ele 
inventa este tipo de dança, onde as pessoas se olham, se tocam e conver-
sam ente si de maneira lasciva. As pessoas são induzidas ao impudor e à 
cobiça carnal, onde ainda sentem prazer.Desta maneira elas caem no peca-
do mortal e nas teias do diabo; elas perdem as coisas boas que fizeram e 
nada do que elas venha a fazer agora será de utilidade para a vida.A única 
salvação seria o arrependimento verdadeiro e o pedido de perdão durante 
a confissão, expressando sua vontade de nunca mais repetir o pecado. 
Também aqueles que se encontram ali, olhando, são servidores do diabo. 
(WOSIEN, 2004, p.94)

 
A posição dúbia da Igreja entre a condenação explicita e a tolerância prática 

possibilitou ao Cristianismo não extinguir vestígios pagãos nos costumes popu-
lares, os camponeses conservaram suas festas (solstício, primavera, semeadura, 
colheita) camufladas na nova crença. As tentativas frustradas de proibição se 
faziam perceber entre os celtas e saxões convertidos, com danças de aleluia que 
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mal disfarçavam os ritos de fertilidade e veneração a símbolos fálicos. A dança 
de círculo, herdeira da ronda pagã gerou os branle franceses, os morris ingleses 
e se manteve no folclore dos povos. Por volta do Séc. XII, trovadores, menestréis 
e jograis levam a danças para os palácios, oriundas das camadas populares, mas 
mais lentas e solenes. Começam a moda das danças de pares em contrate com as 
vibrantes rondas camponesas, dados os pesados trajes e ornamentos dos nobres 
e pelo decoro, onde uma nobre não saltaria e rodopiaria como suas servas. No 
período sem homens em função das Cruzadas, surgiram as ronde de dames. 
(PORTINARI, 1989). Ainda no séc. XII a dança metrificada da corte separou-se da 
dança popular na França, surgem os mestres da dança e os dançarinos profis-
sionais (BOUCIER, 1987).

Na corte de Luiz XIV (séc. XVII) surge o Balé com máxima especialização da 
forma; rígida disciplina e busca da perfeição (BERNI, 2002). Com o minueto 
tem-se a distância entre os pares, organização com a métrica e a presença do 
mestre de cerimônias, a calma no movimento e o movimento na calma. Rompido 
pela valsa (Séc.XIX) que aproximava pares e promovia giros; reconhece-se nela 
uma dança de roda que revela os valores de liberdade e igualdade celebrados 
pela Revolução Francesa, afinal a dança reflete a sociedade na qual é criada 
(OLIVEIRA, 2004). As danças de roda do povo se desenvolvem automaticamente 
em danças de pares, a burguesia assume o dançar de acordo com os modos 
populares, protestando contra a cultura palaciana. A polonaise, a mazurca e a 
polca com sua forma forte e passos mais complicados ocuparam terreno, mas 
não criaram raízes no meio das massas. Com o crescimento das cidades foi-
se esvaindo o caráter comunitário e sagrado das danças de roda para valores 
individuais, não comunitários, de uma sociedade cada vez mais voltada para o 
consumo, que enfatiza o virtuosismo no dançar. O processo de industrialização, 
o crescimento do proletariado nas cidades e nos campos foram reprimindo as 
danças próprias de cada cultura camponesa, que foram assimilando a maneira de 
pensar industrial e citadina. Com a força criadora das danças de rodas e tradi-
cionais, praticamente vencidas, o ritmo da vida se torna o ritmo das máquinas. 
Surge uma grande indústria de produção de música de dança e sucessos dan-
çantes, calculado para a grande massa de consumidores. As danças que atuaram 
de maneira profunda na vida das antigas culturas se cindiram em divertimentos 
sociais, ou em forma de apresentação artística mais elevada. Foi se perdendo 
o dançar enquanto um meio de ensino para a manutenção e desenvolvimento 
de verdadeiras comunidades, um caminho de encontrar a si mesmo e ao grupo 
comunitário. As danças sem contato foram sendo retomadas vindas de uma 
cultura de massa, com ares universais, propiciando alívio imediato das tensões, 
descarga motriz. As danças circulares não deixaram de existir, mas foram rel-
egadas a um papel secundário, isoladas no folclore dos povos. (BERNI, 2002 e 
WOSIEN, 2000).

as Danças CirCulares enquanTO uM MOViMenTO Da Dança COleTiVa 
na COnTeMPOraneiDaDe

Bernhard Wosien (1908-1986), bailarino e coreógrafo alemão, dedicou seu 
trabalho à pesquisa e preservação das danças étnicas européias enfatizando os 
aspectos do sagrado e do coletivo. Filho do pastor Louis Wosien e da Baronesa 
Antoniett-Linda, nasceu e cresceu na região de Masuen, cidade de Pasym, Prússia 
Oriental ( atual Polônia, na época pertencia à Prússia Oriental, que desde 1871 
era parte do Império Alemão, até o fim da Primeira Guerra Mundial), onde cur-
sou Balé, Artes e Teologia. Tendo optado pelo Balé como caminho profissional, 
apesar do desagrado familiar, tornou-se o primeiro bailarino no teatro de Berlin 
em 1939 e em 1948 coreógrafo e diretor do Balé da Ópera Estadual de Viena. Na 
década de 50 descobriu o potencial da dança folclórica, seu caráter entusiasta, 
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conexão de alegria, a força da roda, sendo convidado a participar da fundação 
de um grupo de arte popular dos sérvios, para pesquisa das danças autóctones 
e montagem de um coro. Apesar do seu trabalho de lapidação da dança com os 
jovens, quase todos de famílias de camponeses, não ousou retirar-lhes a origi-
nalidade roubando-lhes a singularidade de passos que lembram um dialeto, o 
que seria fácil para um mestre dança. Contrariamente, o encontro com o grupo 
folclórico o fez reaprender. Tendo se despedido dos palcos em 1960, formou um 
grupo com o qual viajava regularmente pela Europa conhecendo e recolhendo 
antigas danças de roda, o que foi para ele e seus estudantes motivo de puro 
entusiasmo. (BERNI, 2011; RAMIRES, 2012 , WOSIEN,2000 e WÜNSCH, 2014)

Em 1975 Bernhard Wosien e sua filha Maria Gabriele Wosien estiveram em 
Taunus, Alemanha, quando este recebeu um convite de Peter e Eileen Caddy 
para ensinar as danças na então Comunidade de Findhorn. O casal, três crianças 
e a amiga Dorothy Maclean morando num trailer nas dunas de areia da baía de 
Findhorn, ao nordeste da Escócia, fundaram esta comunidade em 1962, cultivan-
do num solo a principio improdutivo, associados à meditação, repolhos com mais 
de vinte quilos. Atraindo pessoas que buscavam um enriquecimento espiritual e 
pensavam de forma semelhante, formou-se uma comunidade. Em 1976, aceit-
ando o convite, Bernhard Wosien levou uma coletânea de danças, reconhecendo 
em Findhorn um campo fértil onde elas iriam florescer. Incorporou à sua forma 
de trabalhar com as danças, após vivenciar o ritual de abertura numa sessão 
de trabalhos da comunidade, o momento em que todos paravam e silenciavam, 
sintonizavam. Hoje, uma Fundação, a comunidade continua com as danças que 
se tornaram parte integrante de seu dia a dia. (BERNI, 2011 e FRANCES, 2004)

Bernhard voltou a Findhorn quase todos os anos trazendo mais danças, mui-
tas delas coreografadas por ele com músicas clássicas, também criou algumas 
danças rituais utilizando-se de danças tradicionais e recém criadas. Adaptou 
danças folclóricas e étnicas ao círculo preservando o seu conteúdo cultural e 
simbólico. Decidiu denominar ao conjunto de suas danças “Heilege Tanze”, em 
alemão, traduzido para o inglês como Dança Sagrada , mas o termo “heilege” em 
alemão incluía também conotações de Cura e Totalidade. Algum tempo depois 
percebeu que a tradução “sagrada” não era adequada para expressar o sentido 

Fig. 8 – Bernhard Wosien e Fido Wagler em Findhorn, Escócia
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de espiritualidade, de dimensão unificadora humana, mas o nome já estava 
divulgado, apesar de não ter associação obrigatória com a questão da religião. 
Tornando-se popular na Inglaterra passou a ser chamada de Dança Circular ou 
Dança Circular Sagrada, um movimento que surgiu do encontro entre as danças 
de Wosien e os valores da ecovila de Findhorn, onde o objetivo não é aprender 
apenas dançar como indivíduos, mas também trabalhar os aspectos emocional, 
mental e espiritual, individual e coletivo. Ganharam o mundo através de seus 
participantes, identificando-se com diferentes propostas e usadas em hospitais, 
igrejas, celebrações, com crianças, etc. No Brasil as danças chegaram a princípio 
através de Carlos Solano em 1984/86, Minas Gerais; com Sara Mariot no Centro 
de Vivências de Nazaré Paulista em São Paulo em 1983 e Christina Dora (Sabira) 
em Nova Friburgo, RJ,em 1990. (BARTON, 2006; FRISON, 2011 e RAMIRES, 2012)

As Danças Circulares de Bernhard Wosien atuam hoje como uma forma de 
dança circular coral (coletiva), onde há pouca preocupação com apresentações 
públicas e mais com a vivência proporcionada pela dança. Prioriza-se uma forma 
de expressão e valorização das potencialidades humanas frente a complexidade 
das relações do homem com ele mesmo, com a natureza e com o universo, 
utilizando-se de danças folclóricas, tradicionais e contemporâneas num anún-
cio de uma cultura mundial, num folclore planetário. Envolve-se com os eixos 
ligados à Saúde, Cultura, Educação e Espiritualidade, sem tendência exclusiva, 
texto religioso, organização rigorosa, dogmas ou um líder, apesar da presença 
da dimensão ritualística. Aquele que conduz a atividade, chamado focalizador, 
não dá ordens como um líder, mas facilita a condução e o ensinar dos passos. As 
Danças Circulares enquanto movimento da contemporaneidade demonstra uma 
propensão à retomada do bloco Canto-Dança-Oração, onde seus representantes, 
contemporâneos do Homo Religious a partir de um Sagrado primordial que 
organiza a realidade, deseja viver num universo holisticamente estabelecido.
(BERNI 2002).

alguMas aPliCações Das Danças CirCulares nO Brasil e suas COr-
relações COM Os asPeCTOs Da TransCenDênCia HuMana

Quando no contexto das Danças Circulares crianças da 1ª série do ensino 
básico de São Paulo/SP, na aula de Educação Física, foram colocadas para solu-
cionar situações-problema, ao inferir sobre o processo de auto-organização do 
comportamento foi observado que as danças circulares ensinam possibilidades 
de encontro com conteúdos que falam em particular a cada criança, fazendo 
e trazendo sentido particular a cada uma. Ao mesmo tempo permitiram que as 
pessoas se integrassem como partes de uma totalidade, um momento de viven-
cia unificada, de interdependência das relações humanas num processo de orga-
nização, desorganização e reorganização da roda, assinalando que o processo de 
constituição de um grupo dançante não é regular. Ao ativar outras funções da 
consciência, além do pensamento, se pode proporcionar às crianças experiências 
para a construção simbólica das Danças Circulares. (TEIXEIRA e SOUZA, 2010).

Outro estudo com alunos de 12 a 15 anos, de ambos os sexos, no Ensino 
Fundamental II, na cidade de Óleo/SP, evidenciou as Danças Circulares como 
um recurso importante na disseminação de conceitos, valorizando o respeito 
à inclusão, cooperação e diversidade corporal. As abordagens pedagógicas 
que articulam uma concepção de Educação Física Escolar propiciando ao ser 
humano um desenvolvimento integral, rompendo efetivamente com o modelo 
mecanicista representam um papel importantíssimo na Educação; mas encon-
tram o desenvolvimento de seu conteúdo ainda restrito ao profissional, que 
às vezes desconhece a riqueza e diversidade de práticas pouco exploradas. Ao 
procurar abordar o corpo na sua relação com os aspectos emocional, estético e 
religioso, as Danças Circulares, caracterizadas como celebrativas, energizantes, 
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meditativas e introspectivas, podem ampliar espaços importantes de reflexão 
sobre a formação do próprio cidadão, como puderam ser observados os aspectos 
relativos à cooperação, interação, auto-estima, alegria, bem estar e momentos 
de grande introspecção durante a vivência, conforme relatado.(CATIB,TREVISAN 
e SCHWARTZ, 2009)

A Dança na Educação Física, passando pela visão moderna de livre expressão, 
onde se abomina a repetição do movimento, é explorada na escola em seu 
potencial de educação e ensinada a partir de processos de problematização, 
pesquisa e criação coreográfica. Cabe então ao sujeito que dança criar gestos, 
atribuir significados e produzir cultura; oferecendo recursos para uma leitura 
crítica da sociedade. As Danças Circulares que se caracterizam pelas coreogra-
fias prontas e pela repetição e execução simultânea do movimento por todos 
os participantes, em conformidade com a tradição dos povos, a princípio não 
se apresentam como críticas, nem oferecem a releitura da cultura. Outrossim, 
princípios de competição, exclusão e seleção presentes na esportivação das 
práticas corporais e sociais, associados ao desejo e à busca de um corpo delin-
eado padronizado, dissociam-no da sua condição orgânica. As Danças Circulares 
se apresentam na contramão da concepção de corpo um sarado, aproximando o 
homem da memória de seus ancestrais. Oferece outros sentidos para a dança no 
que tange à celebração à vida e seu caráter ritualístico, se fazendo perceber uma 
dimensão sagrada do corpo: seus desejos, simbologias, sentimentos, mais do que 
pesos e medidas, mais do que dançantes aptos ou não aptos, ou repetir movi-
mentos. Nas Danças Circulares a preocupação se relaciona com uma experiência 
de intersubjetividade, não se preocupa com o olhar exterior. Tais aspectos podem 
trazer contribuições à Educação Física e ao ensino escolar, na medida em que a 
escola for concebida como um espaço para trilhar novas concepções de corpo, 
de modernidade, de celebração à vida. (BARDINI, BARDINI e DIEZ, 2009)

Nas atividades de Danças Circulares junto a adolescentes em conflito com 
a lei,de ambos os sexos, realizadas na Fundação CASA-São Paulo, por Vaneri de 
Oliveira ao longo de 14 anos, observou-se que um olhar mítico-simbólico apli-
cado às danças permitiu mais do que o simples dançar: um universo que resgata 
mitos e olhares de diversas culturas, colocando o corpo em movimento, educan-
do-o em si e no meio, um rico recurso para a dinâmica grupal, sensibilizando 
para a disciplina, tolerância, diversidade, despertando valores, oferecendo um 
contato saudável do participante para com ele mesmo e os demais. (MEDEIROS, 
SANTANA e NASCIMENTO, 2012); elementos significativos para o processo de 
ressocialização e crescimento humano.

Fig. 9 – Danças Circulares na Fundação CASA – Internato Feminino, Moóca, São Paulo, SP, 2006
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O trabalho com Danças Circulares, correlacionadas à Terapia Ocupacional, 
com mulheres idosas do Centro Livre de Artes em Goiânia-GO, teve o intuito 
de observar benefícios destas danças na vida das participantes, comparando os 
resultados antes e depois das danças por 28 meses. Com relação aos aspectos 
físicos, sociais e emocionais foi percebida melhora significativa após a prática 
das Danças Circulares, como maior equilíbrio, alegria e harmonia, associados 
com a sensação de esvaziamento de todas as preocupações e transtorno do dia. 
Ao entender o significado dos movimentos e o simbolismo da dança, correla-
cionando-os com o passado da história de vida e da humanidade, houve uma 
ampliação da consciência cultural. Também foi relatado um progresso espiritual 
pelas participantes, que através desta prática de meditação em movimento, 
possibilitou a sensação de mentes e corações livres, relatou-se uma maneira de 
“manter contato com Deus”. A vivência das Danças Circulares ofereceu às idosas 
novas propostas de vida, compreendendo a saúde como produção de vida, por 
meio do movimento e simbolismo. (FLEURY e GONTIJO, 2006)

Na pesquisa sobre a contribuição das Danças Circulares para a ampliação 
de movimentos de pessoas com deficiência visual, do Instituto de Reabilitação 
de Cegos do Rio Grande do Norte em 2006, houve constatação da melhora do 
movimento da percepção de si e das suas capacidades e das relações Eu/Outro, 
Eu/Mundo. Com a Dança Circular o divisor entre a deficiência visual e a vidência 
perdeu a força, possibilitando a compreensão das limitações e superações da 
questão humana, a partir do momento que ofereceu um novo modo de agir 
e pensar frente ao quadro discriminatório que a pessoa com deficiência visual 
vive. A Dança Circular configurava um ritual, referenciando-se à experiência 
de sentir-se colocado em um outro patamar, que presentificava a união e o 
encontro, de mãos, de corpos, de idéias e reflexões, de discussão da condição da 
deficiência, treinando através do dançar o exercício de capacidades de ser e estar 
no mundo, atualizando, aprendendo, criando, inventando e reeditando o “fui” e 
“o vir a ser”. (ROMÂO, 2011)

As Danças Circulares e algumas Técnicas Expressivas Corporais demonstr-
aram-se instrumentos úteis na diminuição do estresse e melhoria da qualidade 
de vida com um grupo pessoas de ambos nos sexos, maiores de 18 anos e 
com o 2º grau completo, na cidade de Osasco, São Paulo. Verificou-se que foi 
apresentado benefícios físicos e psíquicos em geral, tais como a estimulação 
ao movimento, relaxamento e aprendizagem para a resolução de problemas, 
além de melhorias na satisfação com a saúde e com a vida. Foram mencionadas 
mudança positiva no estado de animo, sentimento de motivação e resgate da 
feminilidade. (SABELLA, 2004)

O Programa “Dançando e Convivendo nos Parques Públicos de São Paulo” da 
UMAPAZ e Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
São Paulo utiliza-se das Danças Circulares junto aos freqüentadores como uma 
recurso para a sensibilização das questões ambientais, o estimulo ao autoco-
nhecimento, respeito às diferenças e o exercício dos valores de cultura e paz, 
tendo como ponto de partida a paz interior propiciados por este tipo de dançar. 
Sensibilizar o olhar e juntos aprender a dançar tem propiciado o exercício da 
fraternidade, da alegria, inclusão, meditação e cooperação ampliando formas 
mais saudáveis de viver a busca da sustentabilidade. Dos vários relatos dos 
focalizadores (instrutores) envolvidos, cita-se a utilização das Danças Circulares 
como potencial para a reflexão sobre a espiritualidade, no sentido dos aspectos 
metafísicos da vida, não necessariamente vinculados à religião. (GOMES, 2012)

Ao verificar a influência da prática das Danças Circulares na qualidade de 
vida e experiência da religiosidade num grupo de mulheres entre 25 e 54 anos, 
com curso superior completo e especialização em Arte Terapia pela Unicamp/SP, 
constatou-se uma re-significação da imagem corporal com diminuição da ten-
são e agressividade e maior expressão da leveza e graciosidade, sugerindo uma 
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melhora consigo mesmo. Ao conhecer o simbolismo desenvolvido com as Danças 
Circulares restaura-se um re-significado quanto ao viver; também foi verificada 
uma percepção da conexão com o Sagrado quanto à manifestação ou modifica-
ção da religiosidade junto aos participantes. Tais resultados indicam uma direção 
à uma visão de Homem menos materialista, fragmentado e mecanicista, da qual 
as Danças Circulares podem ser um veículo (ALMEIDA, 2005)

O atual uso das Danças Circulares, como forma de integração humana é 
destacado no site SemeiaDança, especializado em Danças Circulares e da Paz 
Universal, em diferentes ocasiões: na Educação, trabalhando valores éticos, a 
diversidade cultural, além de serem estudas em universidades e cursos de exten-
são; na Saúde, no equilíbrio dos aspectos físico, mental, emocional; em Empresas 
trabalhando criatividade, respeito, inclusão, diferenças pessoais; com Públicos 
Específicos, como portadores de necessidades especiais, idosos, pessoas em con-
flito com a lei; nos Espaços Públicos (parques, praças, ruas); celebrando os Ciclos 
Naturais (nas estações do ano, ciclos da lua); realizando Danças de Tradição, 
onde a alma de um povo é tocada; em Festas e Eventos como aniversários,ca-
samentos , dia temático; como Oração em Movimento, onde o sentimento de 
pertencimento e espiritualidade é despertado. As Danças Circulares contribuem 
para questões de interesse global e o diálogo intercultural. (RAMIRES, 2012).

As Danças Circulares propõem uma linguagem que desloca a consciência, o 
não dito é revelado no círculo, a partir da repetição de gestos que acompanham 
a música, as mãos dadas, a atenção pode ser desarmada. Há espaço para o novo 
nascer oferecido pelo esvaziamento da meditação em movimento. Cada dança 
evoca uma simbologia, tradições e povos trazidos ao presente; mostrando outros 
lugares, no mundo e em nós, a dança tira-nos do lugar. (OSTETTO, 2005)

COnsiDerações finais
O movimento contemporâneo chamado Danças Circulares, ou Danças 

Circulares Sagradas, desenvolveu-se a partir da proposta de Bernhard Wosien e 
seu contato com a comunidade de Findhorn, a partir de 1976, reintroduzindo 
na contemporaneidade a possibilidade de uma Dança Coletiva Simbólica onde 
o homem resgata seu sentimento de pertencimento comunitário, redescobrindo 
novas possibilidades de contatar a si mesmo e ao outro, distanciando-se dos 
padrões tipicamente mecanicistas, mercantilistas, racionais e individualistas 
exaltados na sociedade atual, para revigorar outros valores e sensações que o 
aproximam de uma organicidade grupal cooperativa.

Ao trazer para o corpo propostas dançantes que incluem uma diversidade de 
olhares das mais variadas culturas, na formação circular coletiva, reaproxima-se 
de um dançar primevo da história da humanidade - ou até antes dela (o efeito 
coletivo: cardume, enxame, manada, etc, transformando o corpo individual em 
coletivo, oferecendo um poder transcendente a ele mesmo) - onde o sentido 
mítico e ritualístico é redespertado. Abrem-se as portas para que o negligenciado 
desta história possa ter novamente Vez e Voz. Na repetição homogênea dos pas-
sos, na aproximação inequívoca dos corpos, na nivelação da atuação individual 
em prol de uma ação em comum: o dançar no círculo – surge o Transcendente 
que alimenta o Ser faltante em nós; cada um à sua maneira, na medida da sua 
entrega. Individual e Coletivo se nutrem mutuamente. O aspecto transcendente 
menos se relaciona a algum estado alterado de consciência e mais se aproxima 
de uma dimensão interna indiferenciada, até então não reconhecida, onde 
ocorre a percepção de uma potencialidade que passa a ser possibilidade.

Trata-se de uma manifestação contemporânea da dança coletiva no espaço 
do círculo, com um diálogo circular e diferentes níveis de atuação que se inter-
penetram (lúdico, educacional/social/cultural, terapêutico/simbólico, espiritual) 
podendo ou não dar-se ênfase a um deles, que aproxima as linguagens arcaicas 
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da dança, mito, rito, símbolos, tocando o homem moderno na busca de alterna-
tivas para necessidades suas não atendidas, ou até mesmo não reconhecidas na 
dimensão que a contemporaneidade escolheu contemplar.

Os estudos de campo aqui referenciados que se utilizaram das Danças 
Circulares com grupos diversificados, corroboram com este olhar na medida 
em que observam, ao posterior desenvolvimento da atividade, indícios de uma 
reconstrução simbólica das possibilidades de atuação individual e grupal, uma 
experiência intersubjetiva reorganizadora, que auxilia na superação das limita-
ções físicas, psíquicas e sociais, despertando o criar e recriar em si e no mundo, 
onde um sentimento de bem estar e até mesmo espiritualidade, no seu sentido 
mais amplo, podem ser observados. 

Este estudo estabelece alguns paralelos neste sentido, o que na verdade pro-
voca a necessidade de outros estudos e pesquisas, visto que mobiliza grupos de 
pessoas que formam um só corpo dançante, sensível a reflexões, que juntamente 
com a música serão o aspecto motivador do dançar. Uma dança de um corpo 
aberto, movido por possibilidades do vir a ser.

notas

1. Título completo: "Danças Circulares, uma Manifestação Contemporânea da Dança Coletiva:
Expressando simbolicamente aspectos da transcendência humana".
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