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Legado da sabedoria de culturas ancestrais, as Danças Circulares permanecem 

significativamente em inúmeras culturas e fazem parte da vida cotidiana de muitos povos, sendo 

consideradas uma forma de comunicação e integração, proporcionando uma experiência 

coletiva que fortalece a autoestima e a identidade, o sentimento de pertença e a expressão dos 

afetos. Reconhecidas hoje como uma prática inserida no campo das Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde, as Danças Circulares são experimentadas como vivências lúdicas e 

educativas, podendo ser acionadas como um precioso apoio em processos de cura, de promoção 

da saúde e do bem-estar. 1 

 

Apresentação 

“Quando dançamos em círculo, quando batemos os pés no chão,  

estamos reconstruindo o som da criação, estamos recriando o mundo.”  

Daniel Munduruku 2 

 

              Danças Circulares Sagradas ou Danças dos Povos, ou simplesmente Dança 

Circular, é uma prática de dança em roda, com música tradicional e contemporânea 

originária de diferentes povos e suas culturas, que favorece vivências integrativas e a 

interconexão entre os participantes. Em círculos, as pessoas dançam juntas e aos poucos 

começam a internalizar os movimentos e “acertar o passo”, relaxar a mente, sentir o 

pulsar do coração, perceber o corpo animado. 

             Por meio do ritmo, da melodia e dos movimentos, impulsionados pela música, 

os integrantes da roda vivenciam o dançar em grupo de forma lúdica e harmoniosa, 

desenvolvendo uma experiência vital de aceitação, respeito e valorização das diferenças 

que constituem nossa comum humanidade. 

“Ao dançarmos, rompemos com as barreiras geográficas e nos conectamos, através de uma 

vivência corporal, com várias culturas, seus ritmos, símbolos e histórias. Abrimos um espaço 

interno para o novo, em forma de conteúdo simbólico e também como novos padrões de 

movimentos, experimentados no nosso corpo. Isto facilita o exercício de respeito às diferenças 

                                                             
1 Ref.: PANTOJA, Álvaro & BARROSO, Maria Pia. “Dança Circular como prática integrativa nas áreas 

da Educação e da Saúde”. Apresentação no VI Congresso Naturales Medicinae, Porto-Portugal, 7 de 

novembro de 2017. 
2 Em: MUNDURUKU, Daniel. Coisas de Índio. São Paulo: Callis Editora, 2000. 



e convida à comunhão entre os povos. A sensação ao dançar é de sair do umbigo e comungar 

com o todo, se sentir parte da existência.” (entrevista com Bruno Perel) 3 

 

              No Brasil a Dança Circular passou a integrar – a partir da publicação da 

Portaria Ministerial GM nº 849, de 27 de março de 2017 – o rol de novas práticas 

institucionalizadas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no 

Sistema Único de Saúde (SUS-Brasil). Aqui, a Dança Circular é apresentada como uma 

prática expressiva corporal que utiliza a dança de roda, o canto e o ritmo para promover a 

integração humana, o auxílio mútuo e a igualdade visando ao bem-estar físico, mental, 

emocional e social. Notas: i) A dança circular é uma prática ancestral e profunda, geralmente 

realizada em grupos, acompanhada de cantos e movimentos de mãos e braços. ii) Inspirada em 
culturas tradicionais de várias partes do mundo, foram coletadas e sistematizadas inicialmente  

pelo bailarino polonês/alemão Bernard Wosien (1976), ressignificadas com o acréscimo de 

novas coreografias e ritmos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, p.41) 

 

              O primeiro impulso artístico da humanidade nasceu da observação da natureza. 

Para sobreviver, transformar-se e evoluir, as sociedades primitivas dançaram o ritmo 

cíclico do universo. A dança era a imitação das formas e dos movimentos da natureza. 

Como expressão simbólica, dançar era o reflexo tanto da regularidade terrestre quanto 

da celeste.4 As leis e os princípios de organização da realidade circundante eram 

registrados nos corpos através de movimentos rítmicos e significativos.  

             Antes da palavra, os sons, os gestos, a dança, o impulso expressivo que 

comunica e integra. Em sítios arqueológicos, as pinturas tatuadas nas rochas contam 

histórias de um tempo anterior ao nosso. Os desenhos de figuras humanas agrupadas em 

formação circular, como retrata a Roda de Addaura, datada de 8.000 a.C. (Palermo, 

Sicília), confirmam a força da dança como manifestação e comunicação, exprimem seu 

carácter ritualístico e de congregação, atestam o lugar central dessa prática nas 

comunidades humanas originárias.  

Os modelos atemporais, a ordem universal baseada na transformação contínua. Através de sua 

forma, ritmo e movimento, histórias míticas nos recordam. Elas se referem ao impulso divino 

que criou o mundo através da música e da dança (ref. a Shiva, divindade indiana). Som, ritmo e 

movimento estão na raiz de nossas vidas individuais. (Gabriele WOSIEN, 1997) 5 

 

             A história da intimidade entre a dança e a linguagem dos padrões da natureza 

vem de antes que os seres humanos pudessem gravar suas descobertas em rochas, 

                                                             
3 Bruno Perel – psicólogo clínico (Universidade São Marcos-SP); especialista em arte do movimento 

(Instituto Sedes Sapientiae-SP); pós-graduado em Análise Bioenergética pela Sociedade Brasileira de 

Análise Bioenergética (SOBAB); coreógrafo e focalizador de Dança Circular Sagrada (ref. em 

https://comunidadededoverde.com.br/). 
4 Ref.: Grupo RODAS DA LUA, vídeodoc Danças dos Povos, Brasília-DF, TV Senado 2005. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=N7gKweUm7qQ. 
5 Ver também: “Especial: Danças Circulares”, entrevista com Maria-Gabriele Wosien no Brasil. 

Programa Sinais de Fumaça (www.conscienciaprospera.com.br/tv). Apresentação: Samuel Souza de 

Paula. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nJeaJtUDA40. 

https://comunidadededoverde.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=N7gKweUm7qQ
https://www.youtube.com/watch?v=nJeaJtUDA40


tecidos, tatuagens. Pela dança, memorizavam os novos conhecimentos e asseguravam a 

sua transmissão para as gerações futuras. Dançar era, essencialmente, comunicar-se.  

              Tudo na vida é movimento: o universo move seus sistemas, e cada sistema seus 

sóis, estrelas, planetas e satélites. As estações se sucedem ritmicamente, assim como o 

dia segue a noite, a Lua ao Sol. A vegetação evolui em ciclos rítmicos, sobem e baixam 

as marés, os seres vivos nascem, crescem, decrescem e morrem. Desde tempos 

imemoriais, o ser humano é testemunha e partícipe de todo esse movimento que o 

maravilha – e expressa em danças seu assombro, sua necessidade de compreensão e de 

integração (OSSONA, 1988).6 As danças em círculo convidam-no a entrar em sintonia 

com os ritmos da Natureza e a se orientar no percurso das estrelas, evocando um tempo 

cíclico, não linear – dança e cosmos: acontecimentos no espaço. 

             Dançar, pois, aparece como uma das manifestações humanas mais genuínas e 

antigas. Ao longo da história da humanidade, homens e mulheres têm dançado em 

círculo. O círculo aparece como uma formação espontânea, natural, que agrega e acolhe. 

O círculo é também um símbolo ancestral de unidade, inteireza e interiorização – o 

símbolo do Self, como iria propor Carl G. Jung na primeira metade do século passado.  

             A formação circular nas danças se faz presente em todas as culturas como 

expressão da profunda ligação dos seres humanos à Natureza, afirmando a força do 

círculo e seu simbolismo. Perguntados sobre o que vem a ser o círculo de dança, índios 

xavantes respondem: "O círculo para nós representa, é uma transformação, uma 

comunicação de força física do espírito."; "O círculo representa saúde, porque quando 

começa essa dança todo mundo fica alegre, não aparece doença." 7 

              Assim, as danças em roda celebram a fonte e a integridade da vida, através da 

centralidade e conectividade que são geradas pelo círculo em movimento. Nas palavras 

da psicoterapeuta e escritora Raïssa Cavalcanti: 

A dança sagrada é a linguagem simbólica corporal que permite ao homem vivenciar o Centro 

e compreender o sentido profundo da criação e da organização do mundo. A dança circular 

sagrada é universalmente considerada um meio de entrar contato com o Centro, com o Self. 
(…) Dançar em círculo é se colocar em consonância com toda a criação, é buscar a 

comunicação com o Centro, com a origem do ser. Dançar é um ato voluntário de busca do Self, 

uma forma de manifestar a aspiração de retorno à origem, ao lugar de encontro da terra com o 

céu, da matéria com o Espírito. Por meio da dança circular, o homem podia sair do seu 

isolamento e buscar a harmonia existente em toda a criação, abrir-se para o transcendente, e a  

encontrar o seu eixo, o estado de integridade, a alegria e e a paz interior. (CAVALCANTI, 

2008, p.177) 

 

                                                             
6 Ref. OSSONA, Paulina. A Educação pela Dança. São Paulo: Summus Editorial, 1988. 
7 No videodoc Danças dos Povos, do Grupo Rodas da Lua, Brasília-DF, TV Senado, 2005. 



             A arte de imitar a Natureza através de movimentos rítmicos e repetitivos 

alimenta um saber de domínio coletivo, afirmando e interiorizando conhecimentos sobre 

o mundo e a vida. Nessas culturas, a dança é para todos, envolve todas as pessoas que 

compõem a comunidade. As histórias que ela conta são de domínio público e pertencem 

ao campo da participação geral, da colaboração instintiva.  

Partimos da premissa que a Dança Sagrada não representa um fato isolado, mas a confluência 

de sentimentos, pensamentos e visões de mundo de um determinado povo, cultura ou raça. 

Como arte essencial, a Dança Sagrada nasce na vida de um povo, a partir de sua memória 

atemporal e dos elementos de sua cultura. Faz parte da História Universal da civilização, que 

está gravada no inconsciente coletivo da Humanidade. (BONETTI, 2002, p.109)  

 

             Por isso mesmo, entendemos que as Danças Circulares trazem de culturas 

milenares um sentido ritualístico, de celebração da vida. “Os homens dançaram todos os 

momentos solenes da sua existência: a guerra e a paz, o casamento e os funerais, a 

semeadura e a colheita”. O filósofo francês Roger Garaudy – em Dançar a Vida – 

convida-nos a refletir sobre essa história: “A dança é um modo de existir. Não apenas 

jogo mas celebração, participação e não espetáculo, a dança está presa à magia e à 

religião, ao trabalho e à festa, ao amor e à morte.” (GARAUDY, 1980, p.13).  

             Laura Shannon 8– conhecida internacionalmente por sua abordagem pioneira 

das danças tradicionais de mulheres, como ferramentas para a cura e a transformação – 

destaca que a dança sagrada é uma maneira de “redescoberta da experiência da antiga 

dança de cura, na qual a terapia da dança tem as suas raízes” (SHANNON, 2011), por 

meio da exploração criativa de danças existentes. “Queremos relacionar estas formas 

antigas de dança hoje em dia, e mantê-las vivas, de maneira que tenham significado para 

nós, também hoje, num contexto de ritual.” (cit. em ALMEIDA, 2005, p.122). Nas 

palavras de Gabriele Wosien, “quando dançamos nos é oferecida a oportunidade de 

lembrar como transformar esse conhecimento antigo em experiência pessoal.” (in 

WOSIEN, Danças Sagradas, 1997).  

Como um ritual, os homens dançavam e marcavam seu pertencimento ao grupo, vivendo e 

partilhando valores e crenças no encontro além da palavra. As danças circulares que hoje 

praticamos acolhem e honram diferentes povos e tradições. Na roda, compartilhando música, 
gestos e significados de culturas diversas, tal como no passado, vivificamos ritos e símbolos. 

(OSTETTO, 2009, p.179) 

 

             No círculo em movimento experimenta-se o equilíbrio entre o indivíduo e o 

coletivo, o sentimento de pertença e o prazer pela participação plena em processos 

internos de transformação, oportunizados por um sentido de “presença no aqui e agora” 

                                                             
8 Cf. SHANNON, Laura. “Women’s Ritual Dances: An Ancient Source of Healing in Our Times”. In: 

Joahanna Leseho & Sandra McMaster (eds.) Dancing on the Earth, 2011, p.138-157. 



que as Danças Circulares convocam. Isto se dá através de uma vivência, que só se 

viabiliza pela cooperação dos participantes e por sua sintonização em frequências 

vibratórias que são canalizadas pelas danças. Para Gabriele Wosien, na dança a pessoa 

“transcende a fragmentação, que é resultado do ‘truque’ do espelho que divide o Todo 

em muitos; e no momento da dança, volta a se sentir uno consigo mesmo e com o 

mundo que o rodeia." (WOSIEN, em Danças Sagradas, 1997).  

              A experiência da prática continuada das Danças Circulares, expressa em 

inúmeros depoimentos colhidos de muitas pessoas em rodas pelo mundo a fora, é 

indicativa do seu potencial para operar como canal de uma transformação, 

experimentada em diversos planos e níveis da existência. Anna Barton, refletindo sua 

experiência, comenta: “Eu nunca deixo de me maravilhar com a maneira como as vidas 

podem ser transformadas pelas pessoas dançando juntas.” (em BARTON, 2012). 

Conforme o entendimento de Bernhard Wosien: 

Do ponto de vista do tempo, a dança de roda em círculo, doa-nos a onipresença que nela habita, 

de maneira que, na atuação conjunta de ritmo, melodia e compasso, as camadas mais antigas do 

fundo do poço da alma possam ganhar nova vida, e como, por um toque de mitos de outrora, 

fecundam criativamente o momento. Assim, nós dançamos na meditação da dança, os sonhos 

que nos reencontram, como nossas saudades do além. Dançando participamos de sua 

transformação, mudando a nós mesmos. (WOSIEN, 2000, p.120) 

 

             Quando no círculo damos as mãos, quando tocamos e somos tocados, 

transportamo-nos para um espaço sagrado. Ao dançar, “o mundo é de novo circulado e 

passado de mão em mão. Cada ponto na periferia do círculo é ao mesmo tempo um 

ponto de retorno.” (WOSIEN, 2000, p.120). Tal afirmação sugere que as Danças 

Circulares configuram um espaço de encontro genuíno entre seres humanos, espaço 

acolhedor que dimensiona uma jornada rumo à integração das várias dimensões da 

pessoa e sua existência. Nas palavras de Bernhard Wosien:  

Trabalhando com nossos próprios instrumentos, nossos corpos, traçamos um caminho que 

conduz a ambas as experiências: de nosso próprio ‘eu’ individual e também da vida do grupo, 

da comunidade. Isto tem um efeito terapêutico natural, e então estas danças nos conduzem à 

cura e ao todo. (em BARTON, 2012, p.82) 9 

 

              As Danças Circulares formam um rico caleidoscópio de sonoridades, cenários, 

gestos e histórias que nos proporcionam uma viagem intercultural, alimentando a 

consciência de que fazemos parte de um todo maior. Essas danças convidam-nos a 

estabelecer conexões, conhecer o corpo em movimento – coordenação motora, ritmo, 

                                                             
9 De um artigo escrito por Bernhard Wosien in One Earth, vol. 3, 5 ed., “The Arts”. Cit. in Anna Barton, 

Dançando o Caminho Sagrado, 2012.   



sintonia, flexibilidade –, desenvolver sensibilidades e vivenciar a espontaneidade e a 

alegria.  

             Nos grupos de praticantes das Danças Circulares, percebe-se que o principal 

enfoque não é a técnica e sim a experiência do dançar juntos, o sentimento de união do 

grupo, o espírito comunitário que se instala a partir do momento em que todos, de mãos 

dadas, apoiam-se e se harmonizam no coletivo da roda.10  

Na dança de roda, giramos em torno de um eixo comum a todos (o centro da roda), numa 
relação de integração (como um corpo se relaciona com o outro), e em torno de nosso próprio 

eixo (como o meu corpo se organiza em si). Quem está à minha frente, do outro lado da roda, 

pode se tornar meu espelho; quem está ao meu lado pode ser o/a parceiro/a de uma relação. 

Criatividade e individualidade vão surgindo à medida que se internalizam os movimentos.” 

(Inês Bogéa, “O Alcance do Movimento”, Apresentação, in: BERTAZZO, 2004, p.11) 

 

              Assim, a prática das Danças Circulares auxilia a pessoa a tomar consciência de 

seu corpo físico, a trabalhar a concentração e harmonizar o emocional, estimulando a 

memória corporal e afetiva, ativando um potencial mobilizador da expressão de afetos e 

de reflexões que resultam em ampliação e aprofundamento da consciência. A partir de 

sua experiência como pedagogo da dança, Bernhard Wosien reflete: “Como um meio de 

ensinar, é insuperável em treinar a consciência, a perceção de si mesmo e a relação com 

o espaço. Constitui uma escola de conhecimento que ensina o aspecto transcendental 

das coisas, e o que significa conhecer a nós mesmos.”11 

             As Danças Circulares configuram a criação de um espaço favorável à eclosão 

de estados emocionais positivos, por aquele sentido de “presença no aqui e agora” 

experimentado, tornando-se um recurso importante em contextos grupais/coletivos, uma 

vez que estimulam a cooperação, despertam o respeito pelo outro, a busca de integração, 

a inclusão e o acolhimento das diferenças na convivência.  

Roda e círculo evocam equilíbrio, totalidade, diferenças, interdependência. Eu, tu, ele, o 

conhecimento em relação, lado a lado, possibilitado pelo desenho que não tem ângulos. Na 

forma circular, a imagem de um coletivo composto de individualidades que não desaparecem 

no contorno do grupo. (OSTETTO, 2014, p.94)  

 

             As Danças Circulares têm sido vivenciadas também como canal e instrumento 

da promoção do cuidado integral: uma prática que cria um ambiente propício à 

expressão do corpo animado,12 ao desenvolvimento de múltiplas inteligências e à 

                                                             
10 Cf. ANEXO à Portaria do Ministério da Saúde, nº 849 (par.60, seção 1, p.68) – publicado no Diário 

Oficial da União de 28.03.2017. Inclui a Dança Circular e outras 13 práticas à Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. 
11 Em: “Dançar é aprender que tudo passa”, artigo escrito por Bernhard Wosien e publicado juntamente 

com os artigos traduzidos para o inglês da revista alemã Balance, “The Dancing”, v.4., compilados por 

Judy King (GB). Traduzido por Valquíria Zamboni (texto fotocopiado, s/d). 
12 A ideia de corpo animado, segundo Jean-Yves Leloup, remonta a Fílon e os terapeutas de Alexandria, 

para quem “cuidar do corpo de alguém é prestar atenção ao sopro que o anima. Curar alguém é fazê-lo 



expansão de habilidades, da intuição, do imaginário e da sensibilidade, em vivência 

lúdica, educativa e curativa.  

 

DANÇAR  EM CÍRCULO  tem  a  ver  com ... 

     DIVERTIR                 EDUCAR                 CURAR 

o Jogo - a Brincadeira         o Saber                  o Cuidado 

 o Bom Humor              a Aprendizagem            a Saúde 

                 Alegria                     Conhecimento        Qualidade de Vida 

 

              Nas Danças Circulares a pessoa é despertada para estabelecer conexões, lançar 

pontes entre a mente, o coração e as mãos/os pés – o pensar, o sentir e o agir – de uma 

maneira eminentemente vivencial, dinâmica e participativa, através de um processo que 

integra: as danças de/em roda, a música e o canto; a história e os mitos universais de 

diferentes tradições culturais; exercícios corporais, momentos de silêncio e reflexão – 

visualização criativa e meditação; rodas de diálogo e partilha de experiências. 

              Desse modo, as Danças Circulares têm sido consideradas um canal eficaz para 

a pessoa conectar-se consigo, com o outro e com o grupo. Elas restauram a esperança e 

o gosto pela vida, abrindo espaço para a cumplicidade, a partilha de histórias e os 

testemunhos de vida. Trabalhando nossos centros energéticos 13, as Danças Circulares 

constituem também um meio de conexão com as energias curadoras, sendo indicadas 

para pessoas de todas as idades, como promotoras de saúde.  

Vida é movimento. Onde as funções do movimento estão perturbadas, evidenciar-se-ão 

consequências no comportamento da vida e vice-versa. (…) Em longos anos de trabalho, 

juntamente com pedagogos de escolas para excepcionais, psiquiatras e pedagogos de cura, 

adquiri a experiência de que a dança tem, em alto grau, um significado terapêutico e de 

pedagogia da cura. (WOSIEN, 2000, p.64) 

 

             A partir da experiência de que é possível começar a desfrutar do dia-a-dia de 

uma maneira mais equilibrada, saudável e plena de significados, a prática continuada da 

Dança Circular cria um sentimento de bem-estar que pode influenciar diretamente a 

forma de ver, estar e agir no mundo.  

A dança mostra a possibilidade da experiência do prazer ligado ao fluir da energia criativa, da 

alegria de viver, da emoção, que são os prazeres da alma. A alma representada pelas Musas, 

através da união do prazer dos sentidos com o prazer transcendente, cria a beleza que é a fonte  

de todo amor, satisfação e alegria. (CAVALCANTI, 2008, p.8) 

                                                                                                                                                                                   
respirar” e observar o que impede “a livre circulação do ar (sopro), ou seja, a plena expansão da alma 

num corpo”. Ao terapeuta caberá “a função de ‘desatar’ esses nós da alma, esses obstáculos à Vida, no 

corpo animado do ser humano”. (LELOUP, 1996, p.70-71). 
13 Lembrando Gabriele Roth: “A energia move-se em ondas, ondas movem-se em padrões, padrões 

movem-se em ritmos. Um ser humano é apenas isso: energia, ondas, padrões, ritmos. Nada mais. Nada 

menos. Uma dança.” (ROTH, 1997, p.26).   



 

Ao modo de conclusão 

             O tempo presente implica e pede um permanente exercício humano de 

mudança, na convivência; isto requer, de todas as pessoas e de cada uma, fluência e 

flexibilidade nas relações consigo mesma e com os semelhantes. A prática das Danças 

Circulares cria condições favoráveis a essa vivência-aprendizagem, com simplicidade e 

profundidade.  

             No círculo vivenciamos a força expressiva do gesto coletivo, o sentimento de 

união, de fraternidade e de pertença. Quando estamos em um círculo a dançar de mãos 

dadas sentimo-nos apoiados, seguros e confiantes. Tornamo-nos mais conscientes do 

nosso lugar e do nosso papel nesta trama que é a Vida e a história da humanidade, 

situando-nos no tempo presente. Sensibilizamo-nos para a vivência de valores humanos 

e princípios éticos universais – respeito e inclusão, através do contato humano, ético e 

estético, com pessoas diferentes de nós e culturas diversas da nossa.  

As Danças Circulares, como movimento cultural, estão diretamente relacionadas às ações e 

reflexões contemporâneas em torno da Educação e das diversidades para uma Cultura de Paz, 

favorecendo a reinvenção das subjetividades e dos espaços públicos, buscando práticas de 

convívio entre pessoas de diferentes culturas, gerações, gêneros em processos de aprendizado 

conjunto em torno da roda de dança e de músicas de todo o mundo. (KAMENSKY, 2016,p.97)  

 

             O convite à Dança Circular contém a proposta de um exercício de 

aprendizagem coletiva. O que é ‘aprender a dançar’? O que acontece quando nos pomos 

a dançar juntos em roda? Refletindo a partir dessas perguntas, podemos aprofundar o 

sentido da educação como aprendência, como movimento vital de ‘estar aprendendo': a 

fazer, a conhecer, a conviver, a ser. Estar aprendendo a aprender, como jeito de viver.  

             “Deveria ser aspiração de uma sociedade o estímulo de fatores constitutivos da 

personalidade, assim como a educação de pessoas criativamente participativas. A dança 

é uma oferta desta ordem. Onde pessoas dançam umas com as outras, elas se educam e 

formam a si mesmas.” (WOSIEN, 2000, p.66). 
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