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Dedico esse trabalho à minha cara-metade, Alan Dubner. 

 

Minha gratidão ao universo por ter colocado esse companheiro de 

jornada em minha vida é infinita. 

 

Em todos os caminhos por onde passei ou passo, ele está sempre 

ao meu lado, apoiando, vibrando, iluminando e buscando também 

suas próprias respostas em seus próprios caminhos. 

 

Com ele danço a roda da vida em todos os ritmos e direções nos 

passos do sagrado, de mãos dadas, apoiando e sendo apoiada, 

olhando nos olhos e agradecendo. Sempre.  
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Eu te agradeço VIDA, porque me destes VIDA  

e de mim pude nascer. 

 

Aos meus pais, pelo amor 

Às sete gerações dos meus antepassados 

Aos meus filhos, pela escolha 

Às sete futuras gerações 

 

Ao corpo físico que manifesta 

Ao coração que tudo vê 

À mente que sonha 

Ao espírito que conecta 

 

À toda manifestação de vida no planeta 

 dos reinos animal, vegetal e mineral 

Às vibrações sutis 

e presenças invisíveis 

 

Às pessoas simples e complexas 

Às crianças, jovens e idosos 

Aos sábios e loucos 

Aos mestres e curadores 

 

À música 

À dança 

Ao círculo 

Ao tambor 

 

À cumplicidade  

À sincronicidade 

A todas as minhas relações 

Ao mistério 
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1 - Introdução 

 

O ponto de chegada é também o ponto de partida. Ao encontrar as Danças 

Circulares entendi porque estudei Psicologia, Gurdjieff, Psicodrama e 

Xamanismo. Todas as peças do quebra-cabeça que pareciam soltas e vagas 

de repente se encaixaram formando uma linda imagem. Toda a minha história 

passou a ter sentido. Aonde cheguei é de onde parto. Minha caravela segue 

levando a mais pura expressão do meu ser. É nas Danças Circulares Sagradas 

que mora a minha missão de vida. Sigo feliz.  
 

**** 

 

Este trabalho pretende mostrar um caminho vivencial percorrido por mim desde 

os 18 anos, no qual passei por lugares, pessoas e ensinamentos que me 

abriram as portas do Sagrado. O que chamo de ponto de chegada e de partida 

são as Danças Circulares.  

 

Minha intenção é compartilhar alguns aprendizados a partir do que vivenciei, e 

não através de conhecimentos teóricos, uma vez que sou uma pessoa que 

precisa aprender pela experiência. No entanto, alguns conceitos teóricos serão 

também abordados, como complemento para alguns entendimentos. 

 

Basicamente, separo quatro principais caminhos para fins didáticos: 

Psicodrama, Gurdjieff, Xamanismo e Dança Circular Sagrada. Os tempos 

podem se misturar em alguns momentos da história, porque as conexões se 

fazem de forma não linear. Para facilitar o entendimento, como eu estou 

acostumada a escrever em linguagem online, usarei cores que funcionam 

como “links” de forma que a leitura também não precise ser linear. A qualquer 

momento é possível buscar a contextualização de cada um dos quatro 

caminhos durante a leitura. 

 

Deixo claro também que não pretendo abordar minuciosamente cada caminho, 

mas sim focar apenas a questão do Sagrado em cada um deles, oferecendo 
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uma visão histórico-cultural e alguns pontos que considero básicos dentro do 

meu percurso vivencial. 

 

O tema deste trabalho nasce da percepção de que há algo em comum em 

todos os caminhos onde busquei respostas para minhas inquietações: e este 

“algo” é exatamente o contato com o Sagrado, dentro de uma perspectiva que 

vê o ser humano nas dimensões física, emocional, mental e espiritual. É o 

tempo-espaço do momento presente, aqui/agora.  

 

 

 

Com nomes diferentes, com ou sem consciência, por vias principais ou atalhos, 

é o sagrado que move a alma na direção do sonho. 



7 

 

2 - Sagrado 

 

 

 

Minha compreensão do Sagrado nasce do profundo sentimento de conexão 

entre o todo e o meu ser. Tudo ao mesmo tempo. O macrocosmo e o 

microcosmo se unem em um instante infinito de cores, sons, sensações, 

percepções, aromas... todos os sentidos.  

 

Uma presença de clareza é banhada com uma chuva de luz que preenche 

cada uma de nossas células. Tempo e espaço, aqui e agora. Tudo conectado 

no ontem, hoje e amanhã. Tudo interligado em todos os cantos do vasto 

universo. Eu sou comunhão. Eu sou o Sagrado e o Sagrado é eu. 
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3 – Percorrendo os caminhos 

 

Primeira vez: e fez-se a luz... 

 

O primeiro momento em que me lembro de ter tocado o sagrado com 

consciência foi em uma aula de movimentos, que integrava as atividades de 

um grupo de caminho interior, baseado nos ensinamentos de George 

Ivanovitch Gurdjieff, no qual iniciei aos 18 anos, paralelamente à faculdade 

de psicologia. Lá estava, buscando acertar os movimentos na música, na 

tentativa de coordenar o corpo no ritmo, acalmar a emoção, silenciar a mente e 

nutrir o espírito. E de repente – lembro como se fosse hoje – fui tomada por um 

profundo sentimento de compaixão com tudo e todos ao meu redor. Eu era o 

todo e o todo era eu. Meu coração pareceu se abrir, lágrimas me vieram aos 

olhos, enquanto eu não perdia o ritmo do movimento que meu corpo fazia na 

música, guiado por uma presença que ia muito além do meu comando mental. 

Vivenciei o sagrado e senti uma profunda gratidão.  

Pouco depois, essa sensação se dissipou. Para onde foi? Como alcançá-la 

novamente? Que botão eu tinha apertado? Mas agora eu já havia provado 

esse gosto. E uma vez que se experimenta esse sabor, não é mais possível 

voltar atrás. Saí procurando... 

 

Psicologia & Psicodrama 

 

Aos 14 anos, eu já tinha muitas questões diferentes dos meus amigos. De onde 

vim? Para onde vou? Qual o significado da vida? Escolhi fazer psicologia, 

porque era grande a minha sede de entender o ser humano. Mas não foi na 

faculdade que entendi. Pelo contrário, lá não encontrei as respostas que 

buscava. 

 

Por outro lado, desde pequena fui apresentada ao Psicodrama pelos meus 

pais, como forma de me trabalhar terapeuticamente. Na faculdade mesmo só 

fui ter essa matéria bem no final, mas acabei indo buscar caminhos paralelos 
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com profissionais de Psicodrama que eu havia conhecido em terapias e 

workshops.  

 

O Psicodrama me ajudou primeiramente a me conhecer, e depois a 

compreender como se forma a história pessoal, as emoções sutis que ficam 

tatuadas e muitas vezes escondidas na memória do corpo, os vínculos que são 

estabelecidos com base nas experiências de infância e a possibilidade de 

reescrever a própria história, no momento presente, resignificando as emoções 

e se apropriando do poder de escolha.  

 

Assim, a ponte entre eu e a psicologia tradicional se resume ao Psicodrama, 

que aprendi durante mais de 20 anos, participando de grupos de estudo e 

prática, em especial com Dalmiro Bustos, que conviveu e aprendeu 

diretamente com Moreno, e a quem dedico tudo o que tenho de melhor nesse 

aprendizado. Com ele aprendi que o Psicodrama é muito mais do que uma 

técnica: é uma filosofia de vida. 

 

Quando o círculo se apresentou  

 

Por volta dos 35 anos, conheci uma pessoa no grupo de Psicodrama que me 

levou ao Xamanismo. Pela primeira vez – depois de adulta – vivenciei o 

círculo. Foi uma sensação completamente familiar, apesar de ser tudo tão 

estranho. Rituais, músicas, as batidas do tambor e do coração, palavras 

desconhecidas, uma linguagem completamente nova. Mas, estranhamente eu 

me senti em casa. Não estava mais em um grupo onde os “mestres” sentavam 

em um tablado mais alto do que seus “discípulos”. Estava sentada no chão, 

cantando em roda com o pulso do tambor. O bastão da fala (talking stick) 

ajudava a falar com o coração. Eu pertencia àquele círculo, àquele grupo de 

mulheres, conectadas pela música, pelas histórias entrelaçadas pelos símbolos 

da mãe-terra e do pai-céu. Eu aprendia com as árvores (povo-em-pé), e com 

todos os reinos na qual a vida se manifestava. Eu me via em cada pessoa que 

espelhava minha luz e minha sombra. Eu era parte de uma enorme teia. Do 

círculo podia entrar em contato com as quatro direções e seus ensinamentos. 

Eu sentia gratidão e, novamente... tocava o Sagrado. 
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Mas ainda faltava alguma coisa 

 

Ok, muita gratidão por todos esses ensinamentos, não sei o que seria de mim 

sem eles. Via meu caminho evolutivo, me sentia mais livre, mais inteira, 

consciente e presente. Mas faltava alguma coisa. Não no aprendizado, mas na 

expressão. Afinal, porque eu estudei psicologia?  Queria que tudo isso fosse de 

alguma forma levado para fora, que não ficasse apenas dentro de mim. Queria 

trabalhar com grupos, não em forma de processo terapêutico (como o 

psicodrama), não em tablados mais altos (como no grupo do Gurdjieff) e 

também não em cerimônias xamânicas, que eu adorava participar, mas não me 

enxergava conduzindo. 

 

E foi lá, no grupo de Xamanismo, quando ouvi pela primeira vez uma grande 

amiga falar de uma tal de Danças Circulares. Anos depois, eu já com 41 anos, 

soube que as Danças Circulares viriam para Itu, através da Renata Ramos. Eu 

já sabia que queria conhecer. Por “coincidência”, era no mesmo dia e horário 

que o meu grupo mensal de Psicodrama e eu raramente faltava. Mas optei em 

faltar e ficar na minha cidade para finalmente saber o que era essa tal de 

Dança Circular que me rondava.  

 

Fiquei. Dancei. Senti. O Sagrado. Lá estava a minha vida inteira! Passado, 

presente e futuro. O ponto de chegada, depois de tanta busca, após quase 

desistir de acreditar que encontraria a minha vocação e expressão para lidar 

com o ser humano. Era lá! O ponto de partida, pois aquela primeira dança era 

apenas o início da jornada... 

     

Após minha primeira dança – registro 

de um momento muito especial 
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4 - Psicodrama 
Palavras-chave: Espontaneidade / Criatividade / aqui-agora / encontro 

 

Moreno – o pai do Psicodrama (1889 – 1974) 

O Psicodrama, como uma prática psicoterapeutica e uma visão de homem 

surge e se desenvolve atrelada diretamente à história de seu criador, o médico 

judeu Jacob Levy Moreno, nascido em 6 ou 18 de maio de 1889 em 

Bucareste/Romênia (a confusão entre as datas é devido à mudança no 

calendário romeno).  

 

De raízes romenas, turcas, judias, cristãs e austríacas, nasceu na casa de seus 

pais, e tem confirmado o seu ano de nascimento na sua certidão de 

nascimento. Este é o dado histórico, porém existe um mito que cerca o lugar e 

a data de nascimento de Moreno, que se tornou universalmente aceita, aqui em 

suas palavras: “Nasci numa noite tempestuosa, a bordo de uma embarcação 

que navegava o Mar Negro, de Bósforos  para Constantsa, na Romênia. Foi 

madrugada do Sagrado Shabat e o parto teve lugar imediatamente antes da 
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primeira reza… Ninguém sabia de onde era a bandeira do navio. Seria um 

navio grego, turco, romeno ou espanhol? O anonimato da bandeira do navio 

deu início ao anonimato do meu nome e de minha cidadania… Nasci cidadão 

do mundo, um marinheiro viajando de mar a outro, de país a outro, destinado a 

desembarcar um dia no porto de Nova York” (Moreno, 1997) 

Este relato de Moreno mistura realidade com imaginação e simbolismo. 

Representa o que ele denominará de verdade psicodramática ou Realidade 

Suplementar. O interessava mais a realidade subjetiva e poetizada do que a 

realidade factual pura e simples; era um praticante incansável de 

espontaneidade e criatividade.  

 

Didaticamente, podemos dividir o desenvolvimento do Psicodrama em 4 fases, 

correspondente aos diferentes momentos criativos de Moreno. O primeiro 

momento, até 1920, corresponde a uma fase marcada pela religiosidade e por 

concepções filosóficas existenciais, que nortearam sua juventude. Como 

influência da religiosidade, podemos citar desde a sua formação educacional 

judaica, tendo como exemplo as "brincadeiras de ser Deus", aos quatro anos 

de idade, e que segundo Moreno teria representado o primeiro marco do 

Psicodrama, além da influência da doutrina hassídica, um ramo do judaísmo 

que propunha a caridade e a inclusão de expressões lúdicas como a dança e a 

música nos ritos judaicos. Otimismo e fervor religioso eram parte da vida 

desses judeus e é dentro deste contexto que podemos entender o estilo 

pessoal de Moreno – expressivo, carismático e criativo – e sua busca por níveis 

cada vez mais altos de espontaneidade, amor e bondade. Moreno acreditava 

que para o homem ser amoroso e bom, precisava tentar imitar as qualidades 

de Deus, pois só Ele era bom. Durante a adolescência, foi particularmente 

influenciado pelo misticismo judaico e pela Cabala, com seu postulado central 

de que toda a Criação é uma emanação da Divindade. Quanto às concepções 

filosóficas norteadores dessa fase precedente do Psicodrama, têm-se, além do 

hassidismo, o sistema filosófico chamado seinismo - ciência do ser - criado 

pelo grupo da Religião do Encontro, e que primava por uma visão 

fenomenológico-existencial do homem.  Seu livro “As palavras do pai”, 

publicado em 1920, é considerado um dos mais fascinantes da obra 

moreniana, devido à filosofia que pregava, filosofia da co-criatividade e da co-
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responsabilidade. Nele estão contidos os principais conceitos da teoria de 

Moreno: criatividade, espontaneidade, co-responsabilidade, co-criação  e 

“encontro” do Eu com o Tu como base de encontros significativos.  

 

O segundo momento do Psicodrama foi marcado pelo Teatral e terapêutico 

(1921 - 1924) e envolve a fundação do Teatro Vienense da Espontaneidade, 

que sediou a primeira sessão psicodramática em 1º de abril de 1921.  

 

A emigração de Moreno para os Estados Unidos, em 1925 dá início a uma 

nova fase do Psicodrama, ao direcioná-lo para um viés mais sociológico e 

grupal. Esta fase é definida didaticamente entre 1925 e 1941 e representa 

também a expansão do Psicodrama tanto em nível de abrangência teórica e 

prática, voltada para a dinâmica de grupo, quanto espacialmente, para além da 

Europa. Em 1931 Moreno inicia a Psicoterapia de Grupo e consolida sua 

prática à abordagem psicoterápica. Um ano depois, em 1932, lança as bases 

da Sociometria, a partir de estudos feitos com jovens delinquentes da 

Comunidade de Hudson. 

 

A quarta e última fase do Psicodrama engloba o período de 1942 até 1974, 

marcada pela publicação dos livros fundamentais: Psicodrama, em 1946, 

Psicoterapia de grupo e psicodrama e Fundamentos do Psicodrama, ambos de 

1959.  

 

Moreno morreu em Beacon, em 14 de maio de 1974, aos 85 anos de idade e 

pediu que em sua sepultura fossem gravadas as seguintes palavras: 

“Aqui jaz aquele que abriu as portas da Psiquiatria à alegria” . 
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Minha visão do Sagrado na teoria Moreniana e na 
prática psicodramática 
 

“[...] quando descobri reduzida a cinzas a orgulhosa casa do Homem, na qual 

havia trabalhado durante cerca de dez mil anos para conferir-lhe a solidez e o 

esplendor da civilização ocidental, o único resíduo que detectei em meio às 

ruínas, preenche de promessas, foi o “espontâneo criativo”. Via seu fogo 

queimando a base de cada dimensão da natureza – cósmica, espiritual, 

cultural, social, psicológica, biológica, sexual”  
(MORENO, 1984, p. 17) 

 

Para que tenhamos o prazer de nos sentirmos vivos é preciso que nos 

reconheçamos como agentes de nosso próprio destino. A espontaneidade é a 

capacidade de agir de um modo novo diante de situações já conhecidas ou 

novas, para responder às situações de forma saudável. A possibilidade de 

modificar uma dada situação implica em criar, e a criatividade é indissociável 

da espontaneidade (esta permite que o potencial criativo se atualize e se 

manifeste). Além disso, Moreno salientava que é importante pensar a respeito 

da interação humana levando em conta, principalmente, o tempo presente; 

trata-se de averiguar a relação presente e as correntes afetivas, tais como 

estão sendo transmitidas e captadas aqui e agora. 

 

Mais importante do que os conceitos, acredito que ao depararmos com a 

filosofia moreniana, que deu origem ao Psicodrama, a cada instante somos 

levados a buscar nossa espontaneidade e criatividade a fim de promovermos  

verdadeiros encontros no aqui e agora.  

 

Aí reside pra mim o ponto de encontro com o Sagrado. O momento presente 

(aqui/agora) que norteia todo o trabalho psicodramático é o que conecta a 

história pessoal no tempo-espaço maior e o que traz verdadeiras descobertas 

regadas de encantamento e abertura. Em inúmeros momentos presenciei – 

como paciente ou diretora de uma cena - essa sensação de “tocar o sagrado”. 

São momentos de rara beleza, quando uma compreensão se faz com todas as 

dimensões do ser (mente, emoção, corpo e espírito), fazendo brotar uma 
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espontaneidade genuína, um olhar totalmente novo para uma situação antiga, 

uma sincronicidade que só é possível emergir num estado de presença.  

 

Nem sempre o protagonista (pessoa ou pessoas que estão sendo trabalhadas 

na cena) consegue tocar esse estado. Depende muito da direção da cena, do 

conteúdo trabalhado, do contexto e de outros fatores importantes. Mas quando 

ocorre, embora invisível, é de uma concretude indescritível. Nesses momentos, 

não apenas o protagonista, mas o diretor da cena e todo o grupo que está 

participando como platéia ou ego auxiliar, se unem num sentimento fraterno de 

gratidão e pertencimento. É a pura manifestação do Sagrado. 

 

A qualidade humana do terapeuta e o vínculo que estabelece com o 

protagonista é vital. Minha inquietação sempre residiu nesse ponto: dirigir uma 

cena psicodramática é pura arte. Vi muitos psicodramatistas trabalharem, mas 

vi poucos tocarem o Sagrado. Essa sempre foi minha principal preocupação: 

que a técnica ficasse à frente da arte. Que a espontaneidade e criatividade não 

brotassem na cena, que se tornasse mecânica ou vazia de verdade. Que a 

cena fosse mais uma atuação do que uma expressão da alma. Eu vi isso 

acontecer muitas vezes também.  

 

Uma reflexão: É importante perceber que a teoria e prática de Moreno passou 

a ser reproduzida e ampliada por milhares de pessoas. E muitas vezes, no 

meio do caminho, a técnica se sobrepõe ao humano. Isso pode ocorrer em 

qualquer situação. Inclusive nas Danças Circulares.  
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As Palavras do Pai 

As palavras do Pai 

J.L.Moreno  

Traduzido por Dr. José Carlos Landini & José Carlos Vitor Gomes 

Campinas, SP - Editorial Psy, 1992 

Tradução a partir do original Inglês: The Words of The Father  

Copyright by J.L.Moreno, 1971 

Publicação original pela Beacon House Inc. 

 

De todos os livros de Moreno, “As palavras do Pai” é o que mais traduz, no 

meu entendimento, a ponte com o Sagrado. Escrito no início de sua carreira, 

ele apresenta uma visão de ser humano totalmente integrada com o Cosmos, 

de forma muito poética. Selecionei alguns poemas que mais me tocaram. Ao 

ler, fica claro porque a teoria Moreniana é também uma filosofia de vida.  

 

 

“A Divindade é um fenômeno que está, continuamente, presente no Universo. 

Deus está presente em cada detalhe da experiência. Isso faz com que, de certo 

modo, seja difícil perceber Deus. Sua visibilidade esmagadora torna-o invisível. 

Se apenas existisse a luz e não as trevas, seria impossível descrever a luz.” 

 (pág.160) 
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“Eu abaixo os olhos à terra com admiração 

Eu levanto os olhos ao céu com surpresa 

e olho em todas as direções. 

Eu olho o universo uma e outra vez. 

e então Eu digo com voz forte 

que todos os ventos levem 

a todo ser vivo ou morto 

nas alturas do céu ou debaixo do céu, 

sobre a terra ou debaixo da terra, 

sobre as águas ou debaixo das águas, 

Eu digo: Eu sou o Criador.” 

(pág.66) 
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Esta é a minha oração: 

Que todos os seres sejam benditos 

com um lugar no universo, 

com um lugar no sol 

ou um lugar na lua. 

Não importa onde, 

se é um lugar onde possas criar-Me. 

Eu consegui para todos 

um lugar no universo 

Vá e assume o teu. 

Esta é a Minha casa: o Universo. 

Eu a dividi. 

Que todos os seres sejam abençoados 

Com um lar. 

Um lugar no universo 

Que tu sejas bendito 

Com um lar. 

Que o universo seja o teu lar. 

Eu fiz espaços 

tão imensos 

para que todos possam encontrar 

Um lugar nele.(pág 47) 
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Como poderia Eu, o criador, 

não fazer com que cada instante 

fosse mais perfeito 

e mais intenso do que o último? 

 

Cada novo momento é mais perfeito 

do que aquele 

que Eu acabei de viver. 

Cada ser que eu crio  

é mais perfeito  

do que aquele  

que acabei de criar 

 

E meu momento mais perfeito,  

Meu momento mais intenso 

Deve ser o Meu último momento 

(pág 92) 
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Conexões: Moreno e Bernhard Wosien 
 

  

 

Moreno  

 “ [...] as civilizações primitivas, já haviam tomado consciência e que a sua 

sabedoria consistia em atribuir às forças do grupo um papel decisivo na 

construção social. Reconhecendo desde cedo que era mais fácil objetivar e 

resolver problemas individuais dentro do grupo. Isso era revelado nas danças, 

nos rituais primitivos no “conselho dos anciãos”, nos conselhos de guerra.” 

(MORENO, 1974, p.27) 

 

Bernhard Wosien 

“Um novo capítulo da minha vida começou quando decidi dedicar minha 

atenção às danças de roda e às danças dos povos. Cada recomeço esconde 

um segredo e me pareceu como se brilhasse em mim uma luz completamente 

nova quando, no início dos anos 50, em Dresden, assisti à apresentação do 

conjunto folclórico iugoslavo Kolo. Ali estavam primeiro, o balançar-se e saltar 

entusiasmados, ligados uns aos outros em círculos e correntes, o ímpeto 

arrebatador e a alegria vital das sequencias rítmicas dos passos, e também as 

melodias delicadas e íntimas das canções de amor dos pastores dos Bálcãs. O 

que eu vivenciei foi a força da roda.” (DANÇA, UM CAMINHO PARA A TOTALIDADE, 

Bernhard Wosien, 1988) 

 

Moreno  

 A palavra „encontro‟ abrange diferentes esferas da vida. Significa estar junto, 

reunir-se, contato de dois corpos, ver e observar, tocar, sentir, participar e 

amar, compreender conhecer intuitivamente através do silêncio ou do 

movimento, da palavra ou do gesto, beijo ou abraço, torna-se um só − una cum 

uno. A palavra Encontro contém como raiz a palavra contra abrange, portanto, 
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não apenas as relações amáveis, mas também as relações hostis e 

ameaçadoras. Encontro é um conceito em si, insubstituível. Move-se do EU 

para o TU e do TU para o EU. Ele “é sentir a dois”, Tele. (MORENO, 1974, p.78) 

 

Bernhard Wosien 

“Em nenhum lugar o homem é tão exigido em sua totalidade. Na dança, ele se 

encontra não só consigo mesmo, mas também com o TU, com o mundo ao 

redor, com o grupo, com a alteridade, tão simplesmente.”  

(DANÇA, UM CAMINHO PARA A TOTALIDADE, Bernhard Wosien, 1988) 

 

Moreno  

Além da responsabilidade por mim mesmo e os cuidados comigo próprio, a 

responsabilidade para com todas as pessoas mais próximas, meu pai, minha 

mãe, minha irmã, meu irmão, meus amigos, as pessoas da minha cidade e de 

todos os lugares [...] os povos com suas guerras, revoluções e misérias não 

seriam também da minha responsabilidade?Será que todo o universo está 

sobre a minha responsabilidade? Comecei a perceber que não há limite para a 

responsabilidade exceto para o que há nela de inclusivo de tudo que se move e 

que se transborda em vida. Se existir responsabilidade ela deve ir além da 

mera responsabilidade com a existência pessoal. Ela deve ser uma 

responsabilidade com o Todo! (MORENO, 1992, p.10) 

 

Bernhard Wosien 

 “A dança não é apenas um meio ideal de encontrar-se a si mesmo, mas 

também de encontrar-se com a comunidade, de forma que o passo de cada um 

encontra a sua expressão viva no grupo. [...] Mão direita recebe, mão esquerda 

é doadora. Presente e passado misteriosamente interligados. A corrente 

circular, uma imagem sensorial da eternidade, nos diz isso.”  

(DANÇA, UM CAMINHO PARA A TOTALIDADE, Bernhard Wosien, 1988) 
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5- Gurdjieff  
Palavras-chave: presença / atenção / despertar 

 

"A evolução humana só ocorre se for desenvolvida ao mesmo tempo em 

dois eixos do ser humano: o do Saber e o do Ser". Ouspensky / Gurdjieff 

 

Gurdjieff – o mestre irreverente (1877?–1949) 

George Ivanovitch Gurdjieff nasceu em Alexandropol, perto da fronteira da 

Rússia com a Turquia, no ano de 1877 (provável). Seu pai era grego e sua mãe 

armênia.  

 

Desde pequeno distinguiu-se dos outros meninos na escola por seu 

questionamento insaciável. Excepcionalmente dotado, ainda rapaz ele foi 

favorecido com tutores da Igreja Ortodoxa e precocemente preparado tanto 

para o sacerdócio quanto para a medicina.  

“Desde criança tenho a sensação de que algo falta em mim. Sentia que existe 

outra vida além da vida comum. Uma vida que me chama. Mas como me abrir 
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a ela? Esta pergunta não me deixa em paz e assim tornei-me um cão faminto, 

perseguindo uma resposta”. 

Convencido de que a linha do conhecimento esotérico perene ainda estava 

preservada em algum lugar, ele deixou o meio acadêmico para se engajar na 

sua busca. Por cerca de vinte anos (1894–1912) ele viajou e buscou respostas 

-  principalmente na Ásia Central e no Oriente Médio - influenciado pelos 

portadores do conhecimento, a quem chamava de “Círculo Interior da 

Humanidade”. Este capítulo de sua vida permanece um mistério, embora os 

eventos significativos sejam contados em sua narrativa autobiográfica 

Encontros com Homens Notáveis.  

Durante esse tempo tomou consciência da tarefa que foi chamado a assumir: 

levar  a humanidade para um conhecimento do significado da vida sobre a 

Terra. 

Gurdjieff era considerado, por aqueles que o conheceram, simplesmente como 

um incomparável “despertador” de homens. Ele trouxe para o Ocidente um 

modelo abrangente de conhecimento esotérico e deixou atrás de si uma escola 

que incorpora uma metodologia específica para o desenvolvimento da 

consciência.  

 

Pelo termo consciência Gurdjieff compreendia bem mais do que percepção e 

funcionamento mentais. De acordo com ele, a capacidade para a consciência 

requer uma combinação harmoniosa das distintas energias da mente, da 

emoção e do corpo. Desta perspectiva, o Homem tal como se encontra é 

realmente um ser inacabado, guiado inconscientemente pelo seu 

condicionamento automático sob o poder dos estímulos externos. A ampla 

variedade dos métodos de Gurdjieff pode, em sua totalidade, ser compreendida 

como o ferramental para se alcançar a consciência de si e os atributos 

espirituais de um “Homem real”, ou seja, um homem “desperto”. 

 

Durante muitos anos, Gurdjieff foi desconhecido fora de seu círculo de 

seguidores. No entanto, a partir dos anos 50, suas idéias começaram a se 

difundir através da publicação de seus próprios escritos e do testemunho de 
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seus alunos. Hoje em dia, o ensinamento de Gurdjieff é reconhecido como um 

dos mais penetrantes ensinamentos espirituais dos tempos modernos.  

 

O trabalho específico e a pesquisa correlata propostos por Gurdjieff têm sido 

sustentados e expandidos sob a direção de seus alunos, através de fundações 

e sociedades na maioria das principais cidades do mundo ocidental. Alguns 

outros grupos também têm aparecido, os quais, embora não conectados com 

seus alunos, pretendem seguir Gurdjieff ou ter alguma relação com seu 

ensinamento.  

 

Basicamente, os ensinamentos de Gurdjieff se dirigem às nossas perguntas 

mais essenciais: Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual o propósito da vida, 

e o da vida humana em particular?  

 

 

Esse pensador russo, no início do século passado já falava em auto-

conhecimento e na importância de se saber viver. Dizia ele: “Uma boa vida tem 

como base o sentido do que queremos para nós em cada momento, e aquilo 

que realmente vale como principal”.  
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Movimentos Gurdjeffianos e Danças Sagradas 

 

Dentre os ensinamentos deixados por Gurdjieff, há uma considerável 

quantidade de músicas, compostas em colaboração com Thomas de 

Hartmann. Parte desta música foi usada para acompanhar os movimentos e as 

danças sagradas, que constituíram uma parte essencial do ensinamento de 

Gurdjieff e foram documentadas e preservadas por seus alunos.  

 

 

 

Foi no Château du Prieuré em Fontainebleau, perto de Paris que Gurdjieff e de 

Hartmann trabalharam juntos a música para os Movimentos e outras 

composições. Gurdjieff atuava como a fonte e guia, e de Hartmann desenvolvia 

os temas e transcrevia as peças em sua forma definitiva. À noite, de Hartmann 

tocava a música na presença de Gurdjieff, dos alunos e dos convidados.  
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Os Movimentos Gurdjieffianos assemelham-se a uma dança, na qual os 

movimentos executados são extremamente incomuns. Além de requisitarem 

uma grande dose de força de vontade para serem mantidos, por causa da 

dificuldade em termos de equilíbrio, gera tensões voluntariamente 

desenvolvidas e aplicadas em áreas determinadas do corpo, tornando 

obrigatório ao bailarino, um estado de atenção bastante sofisticado, pois as 

sequências de gestos são pouco naturais.  

 

A esses Movimentos podem ser acrescentados outros exercícios internos como 

exercícios mentais, visualizações, ritmos respiratórios determinados, etc. o que 

desenvolve ainda mais a capacidade de atenção. 

 

 

 

 

As Danças Sagradas são essenciais no ensino de Gurdjieff, e os seus 

Movimentos consistem em ideias transmitidas oralmente, exercícios físicos e 

trabalhos musicais. Como resultado, o dançarino conquista: 

 

1 – Maior presença no corpo: consciência corporal mais refinada, maior 

vitalidade e melhor coordenação física, percepção de sensações internas 

relacionadas com o movimento e correntes energéticas; chaves para uma 
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economia da energia interna; enraizamento e centralização; equilíbrio entre os 

estados de atenção e relaxamento, esforço e receptividade. 

 

2 - Maior presença na emoção: ação sem agitação, sincronicidade com os 

outros para além da palavra, equilíbrio entre as polaridades. 

 

3 - Maior presença na mente: uma visão mais clara da realidade (habilidade de 

ver, de decidir e de atuar), melhoria na qualidade da atenção e focalização, 

uma observação mais consciente das dificuldades e do potencial. 
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A música para Gurdjieff 

Na visão de Gurdjieff, a música - como outras ciências tradicionais - deve, 

acima de tudo, servir para conduzir a humanidade a um despertar. 

 

 

Ele classifica a música em duas categorias: subjetiva e objetiva. Muito do que 

ouvimos, conforme explica,  é música "subjetiva", que flui do estado subjetivo 

do compositor, e afeta cada ouvinte de acordo com o estado subjetivo no qual, 

por acaso, ele se encontra. A mais rara é a música "objetiva", que requer um 

conhecimento objetivo da natureza humana, mais especificamente, da função e 

propriedades do sentimento e de como o sentimento é afetado pela "qualidade" 

específica de cada vibração. Na visão de Gurdjieff, a música objetiva afeta 

todas as pessoas da mesma maneira. Ela não só toca os sentimentos como os 

transforma, trazendo o ouvinte a um estado unificado ou "harmonioso" dentro 

de si mesmo e, dessa maneira, a uma nova relação com o Universo que é em 

si um campo de vibrações.  

 

De acordo com Gurdjieff, a escala musical de sete-notas expressa uma lei 

cósmica fundamental, a "Lei da Oitava", que governa o desenvolvimento das 

vibrações, o fluxo de energia, em todos os fenômenos no Universo. 
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Minha experiência com a música e os 
Movimentos Gurdjeffianos  
 

Participei durante 15 anos (18 aos 33 anos) de um grupo do quarto caminho, 

baseado nos ensinamentos de Gurdjieff. Olhando hoje, me dou conta da sorte 

que tive por ter acesso a uma visão de ser humano tão avançada, quando eu 

ainda era tão jovem.  

 

Esse grupo sempre foi a minha principal referência. Ele não tinha nada de 

social, eu o sentia como um espaço sagrado. Entrava silenciosa (eu era bem 

tímida na época), mas ouvia tudo com muita atenção e interesse, e de vez em 

quando me arriscava a falar, sempre muito envergonhada. 

 

Os encontros eram semanais e liderados por dois irmãos, que tiveram contato 

direto com uma discípula de Gurdjieff na França e montaram um grupo em São 

Paulo, que existe até hoje.  

 

A cada semana eram passados ensinamentos e propostas várias práticas para 

vivenciar os ensinamentos. Na semana seguinte, levávamos as experiências e 

aprendíamos com os depoimentos dos outros. 

 

Em outro dia da semana, eu freqüentava as aulas de movimento. Eu adorava! 

A música era tocada no piano, por pessoas do grupo, que eram também 

pianistas, e improvisavam dentro da proposta Gurdjeffiana de música e 

movimentos. O ritmo era claro, constante. A dificuldade aumentava com o 

tempo e demandava um estado pleno de atenção e concentração. Alguns 

exercícios envolviam passos dessincronizados das mãos, e uma contagem que 

mantinha o mental sempre ocupado. Passávamos de um estado de total 

dificuldade para um estado de “confiar na inteligência do corpo”. Quando eu 

conseguia atingir esse estado, era impressionante, porque me assistia fazendo 

o impossível, de forma relaxada, sem tensão. Era inacreditável!  Quando 

acabava, eu sempre me sentia em um estado ampliado de consciência, e com 

um silêncio interior delicioso.  
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Comento no início deste trabalho sobre minha primeira experiência consciente 

de tocar o Sagrado. Foi em uma dessas aulas de movimentos. Lembro como 

se fosse hoje da sensação de expansão e compaixão, das lágrimas, da luz 

mais brilhante na sala, do transbordamento de amor.  
 

Não é coincidência que tenha sido em uma dança. A música sempre foi pra 

mim o caminho mais rápido de conexão. Aliada à proposta dos movimentos, 

potencializava o que de melhor havia em mim. 

 

Sou profundamente grata a esses ensinamentos, que ficaram tatuados com 

muita presença no meu ser, até hoje.  

 

 

Esta é uma aula de movimentos no salão do grupo que frequentei 

 

Eu realmente tive a sorte de vivenciar esse caminho interior durante muitos 

anos. Mesmo sem ter uma clara compreensão sobre o que ele significava, 

tenho certeza de que foi o marco mais importante no meu processo evolutivo, 

até encontrar o passo seguinte: o Xamanismo. 
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Conexões: Movimentos Gurdjieffianos e Danças 
Circulares  
 

Para os dançantes... e possíveis dançantes (livreto em espanhol, escrito por 

Mme. de Salzmann,  discípula direta que deu seguimento ao trabalho de Gurdjeff) 

 

"..El ser humano no se conoce a sí mismo. Es algo y no lo sabe. Debe admitir 

que no sabe quién es, y que necesita saberlo. Esta apertura es el paso más 

importante.  

 

Es importante llevar el cuerpo y la mente - no la mente usual, sino otra 

diferente - al mismo grado de vibración. Se necesita más intensidad y un ritmo 

mayor en el cuerpo para que éste iguale a la mente. Entonces hay una 

relación, como entre un hombre y una mujer, y un niño puede nacer: una nueva 

Emoción. La energía superior está allí, pero no la recibimos porque estamos 

fragmentados. 

 

El propósito de la existencia del ser humano en la Tierra es permitir el 

intercambio de energía entre la Tierra y niveles superiores de existencia. Esto 

no es posible sin la relación entre el cuerpo y la mente. Para poder poner en 

contacto la energía superior con la Tierra, el ser humano debe tener una 

relación armoniosa, un intercambio correcto entre sus centros. 

 

Hay tres fuerzas: del cuerpo, mente y emoción. A menos que estén juntas, 

desarrolladas por igual y en armonía, no se puede establecer una conexión 

estable con la fuerza superior. Todo el Trabajo es una preparación para esa 

conexión. La energía superior lo desea, pero no puede descender al nivel del 

cuerpo a menos que el hombre Trabaje. Sólo Trabajando puede el ser humano 

cumplir con su propósito y participar en la vida del Cosmos. Esto es lo que da 

significado e importancia a la vida. Todo el Trabajo es el estar relacionado con 

la energía superior y dejar que pase a través de uno, aún estando en 

movimiento. La Danzas son una ayuda para ello." 

 

 

http://danzasdegurdjieff.blogspot.com/2008/01/para-os-danantes-e-possveis-danantes.html
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Reflexões: 

 

Cada palavra do texto acima traduz com precisão o que é vivenciado nas 

Danças Circulares Sagradas. A busca de integrar corpo-mente-emoção para 

conectar com o Cosmos é exatamente a mesma. O que percebo de diferente – 

e reside aí um ponto crucial – é a questão do círculo, que não faz parte da 

proposta dos movimentos.  

 

De fato, o trabalho gurdjieffiano sempre teve uma característica mais masculina 

e linear, dentro da linhagem que segui. Eu só percebi isso quando vivenciei o 

círculo e a roda de mulheres, bem depois de ter saído do grupo. Nesse 

aspecto, a proposta do “despertar” é mais individual. Eu diria que o apoio do 

grupo não é tão concreto e visível, embora exista. Além disso, o trabalho era 

todo realizado no formato “mestres e discípulos”, ficando os primeiros em um 

tablado mais alto. Havia uma formalidade, certo distanciamento e uma clara 

posição hierárquica.  

 

 

Acontece que o círculo faz toda a diferença, porque promove conexões diretas 

e rápidas. O círculo é realmente o formato do século XXI, ao mesmo tempo em 

que resgata um modelo ancestral.  Estamos saindo do tempo dos mestres e 

mergulhando no tempo da maestria pessoal, aprendendo a não depositar 

nossas escolhas nos outros, aprendendo a sustentar nossos passos. É isso 

que as Danças Circulares trazem de mais precioso: viver o aqui/ agora, com o 

apoio das mãos dadas no círculo, do ritmo coletivo e dos passos individuais. 

Tudo ao mesmo tempo conecta e eleva. Eu não sei mais viver de outra forma 

que não seja essa. 
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6- Xamanismo 
Palavras-chave: natureza / rituais / fala do coração / tambor / xamã 

  

Visão geral 
 

As raízes do Xamanismo são arcaicas e alguns antropólogos 

chegam a pensar que elas recuam até quase tão longe quanto a 

própria consciência humana. As origens do xamanismo datam de 

40.000 a 50.000 anos, na Idade da Pedra. Antropólogos têm 

estudado Xamanismo nas Américas; do Norte, Central, Sul. 

Também na África, entre os povos aborígines da Austrália, 

Esquimós, Indonésia, Malásia, Senegal, Patagonia, Sibéria, Bali, 

Velha Inglaterra e ao redor da Europa, no Tibet onde o Xamanismo 

segue a linha do Budismo Tibetano. Ou seja, seus traços estão 

presentes em todos os lugares ao redor do mundo, nas grandes 

religiões 

 

A palavra Xamanismo tem origem siberiana e não americana e é 

usada hoje como uma forma única para descrever as práticas no 

mundo todo. Ou seja, as práticas são universais, é um legado do 

Mundo Espiritual para a Humanidade. Não pode haver fronteiras.  

Assim, podemos dizer que o Xamanismo é uma forma de ler e 

viver a vida. Ele contempla uma intensa compreensão da natureza 

e dos relacionamentos que nós, seres humanos, podemos ter com 

ela. Os ensinamentos contidos no Xamanismo nascem com os 

povos nativos, que nutrem um profundo respeito por seus 

ancestrais e por todas as formas de vida. De uma forma bem 

simples, podemos dizer que o berço do Xamanismo é o momento 

em que o homem se percebe como parte de um todo maior, 

reconhecendo a sacralidade da vida e os mistérios da natureza e 

dos espíritos.  
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Nos últimos anos, a curiosidade pelas práticas xamânicas tem 

aumentado. Em parte, porque muitos já acordaram para o 

sentimento de vazio da alma, e intuem que ele não pode ser 

preenchido por ofertas sedutoras e passageiras do mundo 

moderno. Há também quem goste de novas experiências, e vê no 

Xamanismo - conhecido também como Caminho Vermelho - a 

possibilidade de fazer “viagens ao mundo dos espíritos”. Quem 

ama a natureza também encontra nos ensinamentos xamânicos 

um abrigo para acalentar o corpo cinza, a mente cansada, o 

coração distante e o espírito esquecido. 

 

Os nativos americanos dizem que cada pessoa chega ao planeta 

com a sua própria medicina original. Ninguém mais traz esse dom 

específico. Cabe a cada um aprender a reconhecer e expressar 

esses dons ao longo da jornada pessoal. Os rituais são essenciais, 

na medida em que - de uma forma muito intensa - catalizam o 

poder pessoal de cada ser humano e ao mesmo tempo o convida a 

uma visão mais abrangente de seu lugar no mundo e de sua 

responsabilidade com o planeta.   

O foco das práticas do xamanismo centra-se nos ritmos cíclicos da 

natureza: nascimento, morte e renascimento, a complementaridade 

masculino e feminino, o contato pessoal individual com ambiente 

imediato da terra, com as forças da terra do sol, da lua e das 

estrelas. Um verdadeiro xamã enfrentou suas sombras e venceu 

seus medos da insanidade, solidão, orgulho, vaidade, vícios, 

doença, ao passar por mortes em vida. Depois disso, escolhe 

tornar-se curador curado, auxiliador, visionário, à serviço das 

pessoas.  
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Rituais Xamânicos 
 
Os rituais xamânicos ajudam a trazer a consciência de que somos parte de 

“algo maior”, parte de uma terra viva. Como explica Shining Woman, que me 

iniciou no caminho vermelho: “Desde os tempos antigos, os sábios perceberam 

a necessidade de criar cerimônias para amplificar momentos de profunda 

transformação durante o decorrer da vida. A cada mudança, os indivíduos eram 

inseridos em novos papéis sociais e a sua contribuição para o Todo se 

redefinia. Esses momentos ritualizados marcam a caminhada biológica 

humana.”  

 

 

O fogo faz parte de um dos rituais xamânicos mais importantes: a sauna sagrada (INIPI) 

 

Os rituais e cerimônias xamânicas têm sido muito procurados por vários tipos 

de pessoas. Trazendo familiaridade ou estranheza, o seu chamado tem sido 

ouvido pelo mistério que convida a superar o medo do desconhecido. Na base 

de todos esses rituais está o respeito pela natureza e pelos ancestrais, o 

desejo incondicional de paz e harmonia com o planeta, o amor pela Mãe Terra 

e o caminho do coração. Dentre os rituais mais procurados estão as danças, 

saunas sagradas (Inipi), busca de visão, Talking Stick (bastão da fala), cantos e 

tambor.  
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Danças Xamânicas  
 

As Danças e cantos causam grande interesse às pessoas que buscam no 

Xamanismo um caminho de transformação. Cada dança tem uma forma 

diferente de se manifestar, de acordo com a linhagem e estilo do seu 

focalizador. A Dança do Tambor, por exemplo, ocorre em vários países para a 

paz mundial, para a realização pessoal e para promover insights dentro da 

realidade espiritual.  

 

Segundo a focalizadora Felicity, que lidera algumas danças no Brasil desde 

2001 e com quem também aprendi muito, a Dança do Tambor (Drum Dance) 

oferece aos seus participantes a oportunidade de criar uma nova consciência 

no planeta. “Somando ao que acontece no âmbito coletivo, cada dançarino é 

abençoado, no âmbito físico, mental, emocional e espiritual”, explica Felicity, 

que também lidera a Long Dance e a Sun Moon Dance.  

 

 

Long Dance, com Felicity 
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Outra Dança muito procurada por brasileiros e europeus é a Dança da Águia, 

que acontece todos os anos na Chapada Diamantina (BA). Focalizada por 

Sylvie Shining Woman, segue um ritual intenso de 7 dias, que envolve várias 

saunas sagradas (Inipis), a confecção de um escudo e 4 dias de dança dentro 

do Arbor (local redondo, ao ar livre, com uma árvore no centro). “A Dança da 

Águia é uma cerimônia sonhada e trazida para o homem branco pelos índios 

norte-americanos do Rainbow People (povo do arco-íris) da Tradição da 

Medicina Doce, sendo uma iniciação de inestimável força para a evolução 

pessoal de cada participante”, explica Sylvie.  

 

 
 

Arbor preparado para a Dança da Águia, na Chapada Diamantina 

 
Eu participei dessa dança por três anos consecutivos (2006, 2007, 2008).
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Cumplicidade do Feminino  

“Tudo nasce a partir do profundo feminino (nosso útero). Todos os Conselhos 
enfatizam que a mulher deve aprender a resgatar o poder que existe no seu 
útero. A essência está aí.” (Sylvie Shining Woman) 

 

É comum ver rodas de mulheres nos rituais xamânicos, trabalhando a 

cumplicidade do feminino. As mulheres resgatam um tempo onde havia 

equilíbrio entre o masculino e feminino, quando homens e mulheres viviam 

como Deuses e Deusas, seguindo o princípio das Leis Sagradas Universais. 

Depois do tempo do Fogo (destruição), os seres humanos foram cortados da 

fonte. A mulher, dentro da visão dos povos nativos, sempre foi a guardiã da 

eterna chama do amor eterno, a mãe, aquela que nutre. É parte de sua missão 

colocar as Leis Sagradas Universais em equilíbrio.  

 

Roda de Mulheres - Conselho das Anciãs das 13 Luas 

 

O século XXI é propício para que as qualidades femininas sejam colocadas em 

prática para ajudar na construção de um mundo de paz. Existem muitas rodas 

de mulheres espalhadas pelo mundo, não apenas xamânicas, mas certamente 

esta é uma vertente importante, que tem contribuído muito para a expansão da 

consciência. A mulher está sendo convidada a retomar o seu lugar de poder, 

não para competir ou guerrear (como ocorreu no século passado), mas sim 

para a uma construção coletiva, honrando a beleza e todas as qualidades, 

sejam masculinas ou femininas. 
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O Tambor 
 

O tambor está presente em praticamente todos os rituais xamânicos, pois ele 

representa as próprias batidas do coração e o contato direto com o coração da 

mãe-terra.  

   

Todas as danças são acompanhadas pelo som do tambor e pelo canto de 

pessoas preparadas para este ritual. A voz e o som do tambor são a 

sustentação da dança e seguram a energia dos dançarinos em momentos de 

celebração ou de dificuldade. Existem canções e danças próprias para cada 

cerimônia e ritual, e elas devem ser respeitadas de acordo com cada tradição. 

  

O tambor é a alma da dança 

xamânica. Em diversas culturas 

de todas as partes do mundo ele 

está presente e é utilizado de 

alguma forma mística, ritual ou 

espiritual.  

Dentro da visão xamânica, as 

batidas do tambor são as batidas 

do coração da Mãe Terra. 

Redondos, os tambores 

representam também o ciclo da 

vida e aproximam as 

comunidades.  

Tocar tambor é, assim como 

dançar, uma experiência 

espiritual. 

Ambos levam à manifestação do 

sagrado dentro de nós.  
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Conexões: Xamanismo e Danças Circulares 

Universalidade 

O Xamanismo é a "Jornada da Consciência", um legado da humanidade além 

das fronteiras dos países, credos, raças, filosofias. O xamanismo é universal. A 

premissa básica é o reconhecimento que todos fazemos parte da Família 

Universal e tudo está interligado. O praticante compreende o Espírito Essencial 

que está dentro dele mesmo, na natureza e em todos os seres. O praticante 

sabe quem ele é e como se relaciona com o Universo.  

As Danças Circulares têm um caráter totalmente universal. O sentimento de 

pertencimento está sempre muito presente. Ao entrar no círculo, dar as mãos e 

celebrar as danças de todos os povos, experimentamos com o corpo, mente, 

emoção e espírito essa conexão. Na roda em movimento vemos o outro como 

um espelho de nós mesmos e presenciamos a universalidade da vida, quando 

as almas se encontram.  

Respeito pela Vida 

O caminho xamânico conduz a um relacionamento de amor com a Mãe Terra. 

Não é possível praticar o verdadeiro Xamanismo sem incluir os cuidados com a 

preservação da vida de todos os reinos (animal, mineral, vegetal, espiritual) em 

nosso planeta. Essa consciência, esse alinhamento com as forças da natureza, 

transforma-se em poder de cura e expande habilidades através da reconexão 

com a vida, com o Sagrado, com o mistério da Criação.  

Nas Danças Circulares, o respeito pela vida na dimensão do “ser” é o que 

move a roda. Embora a relação com a natureza não ocorra de forma tão direta 

e intensa como no Xamanismo, a conexão com a Terra e todos os seus 

elementos ajudam a trazer uma consciência necessária para novas atitudes 

com o planeta. A própria busca pela paz, que é parte vital dessa jornada, tem 

como princípio o respeito por todas as formas de vida. 

Música 

Nem todos os caminhos por onde passei tinham a música como personagem 

principal. Um caminho com música faz toda a diferença!  

Não é possível visualizar as práticas xamânicas sem a música. Ela ocupa um 

destaque de honra, acompanhada pelo tambor e canto, além de outros 
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instrumentos de percussão. Os povos antigos sempre se apoiaram no círculo e 

na música para celebrar ritos de passagem. E o mesmo ocorre com as Danças 

Circulares, onde a música traz a alma que une todos os povos.  

Círculo 

 

Praticamente todos os rituais xamânicos são praticados em círculo. A sauna 

sagrada é um grande círculo, cujo centro recebe pedras incandescentes que 

trazem o calor do fogo ao útero da mãe terra. O tambor, presente na maioria 

dos rituais, é a própria representação da roda da vida, com as batidas do 

coração. As danças xamânicas (com algumas exceções) são realizadas 

também em círculos. Os escudos confeccionados são circulares. Os cantos 

ocorrem em círculo. Em todas as práticas que vivenciei, o círculo sempre 

esteve muito presente, como uma forma natural de relacionamento. 

Nas Danças Circulares, o círculo traz toda a riqueza do simbólico, dos 

planetas, da roda da vida em movimento, de tudo o que o universo apresenta 

em sua magnitude e simplicidade circular. Um círculo centrado forma uma 

mandala invisível. O Centro é fonte de energia, compaixão e sabedoria.  

 

Os dois caminhos 

têm o círculo como 

origem dos 

ensinamentos, como 

elemento intrínseco 

da filosofia que 

norteia os 

aprendizados e os 

relacionamentos. 
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Os Guerreiros do Arco-íris 

  

“Na tradição dos índios nativos norte-americanos, existe o “guerreiro do arco-

íris. A raça do arco-íris reforça a igualdade entre as nações e vem para trazer a 

paz, através da consciência de que todas as raças constituem na verdade uma 

raça só. O arco-íris encarna a idéia da unidade de todas as cores e a idéia de 

que todos os credos devem trabalhar juntos, visando ao bem comum. Quando 

todos os caminhos que conduzem à totalidade forem respeitados por todos os 

povos, a profecia do arco-íris estará sendo cumprida.” (extraído do livro “As Cartas 

do Caminho Sagrado”, de Jamie Sams) 

Um Guerreiro do arco-íris acredita em um mundo de paz e equilíbrio. 

Ele está conectado com uma força sagrada de beleza, que envolve o espaço 

com suavidade e presença. 

Guerreiro do arco-íris sabe matar e ferir, mas não é nisso que acredita, pois a 

urgência de beleza é maior do que o incômodo do desapontamento. 

Não é difícil viajar pelo caminho do guerreiro do arco-íris, mas é necessário 

abandonar lamentos, reclamações e culpas.  

O Guerreiro do Arco-íris sabe que está onde escolheu e aceita com ternura as 

dádivas e desafios da vida como promessas de crescimento. 

O lugar onde está é o hoje, sem ontem nem amanhã. Traz dentro de si uma 

mala pesada de herança, mas recolhe seus pertences com aceitação e alegria, 

porque sabe que cada pedra, escura ou brilhante, é sagrada porque traz 

registros da chama eterna.  

O Guerreiro do Arco-íris escorrega nas cores que se formam do encontro da 

luz com a água e se delicia ao mergulhar no Profundo Mistério que é a vida. 

Escrevi esse 

texto em 2005, 

quando 

freqüentava o 

Xamanismo, 

bem antes de 

encontrar as 

Danças 

Circulares.  

Coincidência??? 
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Descobrir-se Guerreiro do Arco-íris é uma viagem de espera e busca. O 

caminho chega e ao mesmo tempo vamos ao caminho. Não sabemos 

exatamente quando e onde será, mas nosso coração sabe que o caminho vai 

se fazer com magia e encantamento. 

O Guerreiro do arco-íris sabe lutar e agir, sabe esperar e cantar. Ele mergulha 

na sombra de suas dores e temores, com medo e dignidade, emergindo com 

coragem e sabedoria. 

A fonte que alimenta os guerreiros do arco-íris é inesgotável. Porque o Grande 

Mistério não tem limites. E o Guerreiro do Arco-íris sabe disso, e nutre sua 

força nessa fonte inesgotável de sabedoria.  

Sua linguagem é a fala do coração. O coração que acolhe, que canta, que 

inspira e recebe.  

O guerreiro do arco-íris não vive acima da terra, nem acima das pessoas. Ele é 

um ser comum, como cada um de nós. Mas ele é guerreiro, porque tem força e 

bondade. E é do arco-íris porque acredita no mágico e no belo. 

Espalhados pelo mundo estão os Guerreiros do arco-íris. Não há lugar certo 

onde eles podem estar. Não há língua certa que eles possam falar. Países, 

nações, canções e rituais do mundo se irmanam quando esses guerreiros se 

encontram, porque apesar do idioma, da raça ou da cor, todos se encontram no 

caminho do coração. Todos se irmanam na fronteira que separa o Profundo 

Mistério do cotidiano da vida. 

Quem se descobre ser um Guerreiro do arco-íris transborda. São lágrimas em 

7 cores, que vão limpando a alma e deixando-a lúcida, translúcida e iluminada 

de gratidão. Gratidão por pertencer, por reconhecer e por viver. 

Ser guerreiro do arco-íris é bênção com responsabilidade. E não há nada 

melhor do que escorregar pelas cores de suas flechas, transformando-as em 

flores. 

Um dia, o mundo será harmônico, belo e cheio de paz. Os guerreiros do arco-

íris sabem disso e nunca desistirão de acreditar que esse dia chegará. Com 

cores eles tecem esse caminho, que não tem tempo para terminar, nem espaço 

para limitar.  

São esses os Guerreiros do Arco-Íris, que lutam pela paz no planeta e guardam 

a Profecia do Arco-Íris tatuada em seus corações. 
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In lake’ch  

Para o Xamanismo, todas as formas de vida trazem dentro de si a mesma 

fagulha de luz. Uma pessoa, uma árvore, um ser do reino mineral ou animal 

são simplesmente manifestações de vida. Portanto, são dignos de 

reconhecimento, respeito e amor.  

 Quando trilhamos o caminho vermelho, caminho 

do sangue que pulsa e do coração que bate, vamos aprendendo que a vida se 

espelha em tudo o que está à nossa volta. Somos um pequeno grão deste 

todo, mas ao mesmo tempo contemos esse todo dentro de nós. Afinal, nada 

mais somos do que uma chama do amor, uma fagulha de luz, que se manifesta 

através de nossa sagrada existência.  

As Danças Circulares Sagradas inspiram e potencializam essa mesma 

vibração. 

Vamos entendendo que cada um tem a sua verdade, e que a dor do outro é 

também a nossa dor. A alegria do outro é também a nossa alegria. Não somos 

diferentes, somos iguais! Aprendemos a sentir e honrar a verdade de cada ser.  

Aprendemos e honramos todas as nossas relações. Honramos nossos 

ancestrais e as 7 gerações passadas. Honramos nossos descendentes e as 7 

gerações futuras. Percebemos-nos dentro de uma grande roda, a Roda da 

Vida, que passa e deixa a sua marca.  

Honrar todas as relações não significa deixar de sentir, nem passar por cima 

das dores. Significa ver que o outro é também parte de nós e vice versa. 

Significa que cada situação que nos desafia é um chamado ao crescimento e 

ao aprendizado infinito. Quando se trata da nossa vida, o nosso lugar é no 

palco, não na platéia. Nós é que devemos tecer a teia da nossa existência. 

Ninguém nos deve nada. E não devemos nada para ninguém. Apenas 

podemos escolher fazer o nosso melhor, diariamente, a cada novo despertar. 

Ao cair, levantamos. Ao errar, reconhecemos. Ao julgar, retrocedemos. Ao ferir, 

refazemos.  

Podemos sempre refazer, aqui e agora. Afinal, “eu sou um outro você”. In 

lake‟ch! Ao entrar em uma roda de Danças Circulares, seja participando ou 

focalizando, eu experimento esse sabor em cada dança.  

A expressão “In lake’ch” significa 

“Eu sou um outro você”. 
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7- Dança Circular Sagrada 
“A Dança Circular Sagrada é como uma ave desenjaulada, que com suas 

asas cintilantes clama pelo canto livre de todos os seres da terra e do céu. 
O meu desejo é que esse pássaro voe cada vez mais alto e mais longe, por 

todas as tribos, por todos os cantos. E que, na sua mais pura inocência, 
continue acreditando que cantar, dançar, olhar nos olhos e dar as mãos é – 
ainda – a maior ponte entre os homens.” (Deborah Dubner) 

Monumento a la Sardana (Barcelona) - foto de Céline Lorthiois 

Em todas as tribos e em todas as épocas a Dança Sagrada fez parte dos rituais 
de suas comunidades. O círculo, símbolo universal, tendo como centro muitas 
vezes o fogo ou objetos sagrados como talismãs e flores, representava o 
espaço da comunidade para celebrar rituais de passagem como nascimento, 
casamento, morte e outros momentos importantes da vida humana. 

Renata Ramos, uma das pioneiras desse trabalho no Brasil, explica: “A dança 
sempre foi o modo natural do homem se harmonizar como o Cosmos. 
Trabalhar a dança e a música de outra cultura permite respeitar as 
diversidades culturais”.   

A Dança Circular Sagrada não é, portanto, uma invenção dos tempos 
modernos. Pelo contrário, é apenas o resgate de uma prática ancestral muito 
antiga e profunda, vestida para os tempos atuais.  

A sociedade contemporânea na qual vivemos tem perdido ao longo das 
gerações o contato com hábitos simples como compartilhar, abraçar, dar as 
mãos, celebrar a vida coletivamente. Neste contexto entram as Danças 
Circulares, oferecendo de maneira simples e eficaz um convite para que essa 
ponte se faça, de coração para coração. O formato circular, as mãos dadas, a 
combinação perfeita entre música e dança, tudo isso se une e propicia 

http://www.itu.com.br/noticias/detalhe.asp?cod_conteudo=13931&adm=1
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verdadeiras transformações. As armaduras do cotidiano começam a se derreter 
e estimular o corpo a relaxar, acolher, respirar, olhar e sorrir. É a volta para 
casa, para o próprio centro, que invisivelmente e concretamente conversa com 
o centro da roda, que tudo recebe e tudo emana. 

Dançar em roda traz a magia da infância, a pureza da criança, a leveza do 
brincar. Os movimentos do corpo refletem o viver em todas as suas nuances: 
dar e receber, pedir e agradecer, abrir e recolher, ser aceito e aceitar, andar e 
parar, cantar e silenciar, seguir em frente e andar para trás, começar e 
terminar, cansar e energizar, sorrir e chorar. A dualidade da vida está presente 
na Roda de Dança Circular Sagrada como um som invisível ou uma luz 
silenciosa, na dimensão do nosso ser que, inalcançável, nos alcança.  
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Origem 

O movimento intitulado Danças Circulares Sagradas nasceu com o coreógrafo 

alemão/polonês Bernhard Wosien quando, em 1976, visitou a Comunidade de 

Findhorn, no norte da Escócia e pôde ensinar, pela primeira vez, uma 

coletânea de Danças Folclóricas para os residentes. De Findhorn até os dias 

atuais é notável a expansão das Danças Circulares, que no início da década de 

90, chegaram ao Brasil e se espalharam formando rodas em parques, escolas, 

universidades, hospitais, órgãos públicos, ongs, instituições e empresas dos 

mais variados segmentos.  

 
Bernhard Wosien  

“Eu vim à Dança 
Como isto tudo aconteceu, nenhuma fantasia o diz, 
Contudo, todo o meu Desejar e todo o meu Querer 
Oscilavam com o Amor nos mesmos Círculos 

Que conduzem nosso sol e todas as estrelas.” (BW) 

 
 
 

O Contato de Bernhard Wosien com a dança se deu logo na infância. 
Nascido na Prússia Oriental, filho de pastor evangélico, sempre teve um lar 

com enfoque no espiritual. Sua mãe era descendente de família nobre 
inglesa. Bernhard respirava as danças dentro de casa. Seu pai tocava 
violino em noites festivas com a participação dos empregados poloneses e 

com sua família. Ele conta que se lembra de danças de pares e que seu pai 

http://www.itu.com.br/noticias/detalhe.asp?cod_conteudo=13930&adm=1
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e irmão dançavam muito bem. Mas ele estava destinado a ser pastor. Era a 

vontade de seu pai. 
 

Com 15 anos, conheceu o balé clássico e deu uma guinada para a dança. 
Na sua visão, um sistema educacional rígido e duro. Ao mesmo tempo uma 
possibilidade incrível para aprender a ter disciplina, um ingrediente 

fundamental para o autoconhecimento.  Para Bernhard, se revelou então a 
solenidade e a beleza clássica da dança. Através da disciplina exigida pelo 

balé clássico, descobriu força, postura e orientação. “A disciplina é a 
liberdade do bailarino.”, escreveu. 
 

Com 18 anos, entusiasta do movimento jovem alemão, gostava da vida em 
grupo, com o qual viajava, praticava esportes, acampava nas montanhas e 

dançava. 
 
Quando prestou para entrar na faculdade, o curso escolhido (por seu pai) 

foi Teologia. Mas na verdade ele queria estudar balé. Após 6 meses de 
estudos entrou em crise e saiu por uma caminhada pela Europa (Suécia, 

Noruega, Dinamarca e depois Inglaterra e Roma). Mudou então o rumo e foi 
estudar pintura e desenho (o pai preferia isso ao balé).  

 
No entanto, pouco tempo depois, a Academia na qual estudava foi fechada 
por questões políticas. Bernhard mudou-se então para Berlim. Nesse tempo, 

entrou em contato com o chamado de sua alma, que efetivamente era a 
dança: “A Musa da Dança fez brilhar em mim uma base religiosa mais nova 

e profunda.” Tomou a decisão de seguir carreira de bailarino. Sem querer, 
foi parar com as principais pessoas do mundo teatral de Berlim. Afinal, ele 
estava no seu caminho de alma. Ela sabia exatamente o que o chamava. ”O 

homem, em seu impulso obscuro, está plenamente consciente do caminho 
correto”. Até que com o aumento da influência nazista em Berlim foi 

demitido da Cia. e saiu da cidade, rumo a Paris. 
 
Morou um ano em Paris, onde também vivenciou o balé com uma trupe de 

bailarinos. ”Só aqui eu me conscientizei de que maneira especial um 
bailarino pode ser o portador de uma cultura, num sentido abrangente”.  

 
Em 1936 voltou para Berlim, onde se tornou, em 1939, o primeiro solista do 
teatro Estadual de Berlim e onde foi convidado para ser professor de dança 

na escola Estadual de Teatro. Foi também em 39 que conheceu sua futura 
esposa. “Uma inspiração sussurrada por um anjo: esta será a tua esposa, 

ela será mãe de teus filhos”. 
 
Salvou-se de ir para a 2ª Guerra Mundial por ser o artista principal da 

Ópera estadual de Berlim. “Agradeço à minha Musa por ter sido poupado 
dos maiores horrores da Guerra.”  

 
1948 a 1958 – Época do auge de sua carreira como bailarino e coreógrafo. 
Foi procurado para dar aula de dança para um grupo de dança popular. 

Conheceu e começou a se apaixonar pelas danças dos povos, pela riqueza 
em mitos e poesia. 

 
Em 1960 despediu-se definitivamente do palco e passou a se dedicar 
integralmente à pedagogia. Foi professor em Munique, formou e viajou com 
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um grupo de dança para o sudeste europeu, “onde as velhas danças de 

roda ainda se mantém vivas”. Dançou com cossacos e povo eslavo dos 
sérvios.  

 
Em 1965 foi docente em Ciências Educacionais no Depto. De pedagogia 
para Excepcionais, onde experimentou procedimentos especiais para 

pedagogia da cura. Lá ensinou danças de roda como meio da pedagogia de 
grupo. 

 
Desde 1976, o trabalho de dança em Findhorn se tornou, na visão de 
Bernhard, um exemplo de uma rede internacional de meditação através da 

dança. “A Dança Sagrada significava uma dimensão religiosa, como uma 
verdadeira meta pessoal a ser alcançada.” E foi essa dança que se espalhou 

por uma grande parte da Europa e por todo o mundo ocidental. 
 

Brasil 

 
Existe em São Paulo a UniLuz, antigo Centro de Vivências Nazaré, na região 

de Nazaré Paulista, SP, cuja fundadora, Sarah Marriot, morou em Findhorn 

durante alguns anos. Convidada para vir ao Brasil iniciar um trabalho de 

educação holística nos moldes da comunidade escocesa, Sarah orientou 

esse Centro de Vivências de 1983 até 1999. De 1987 até 1990, a Dança 

Circular Sagrada foi o “ponto alto” em Nazaré, sendo focalizada por 

residentes autodidatas: David, Evelyn e Jane. Esse trio tinha por base as 

publicações dos livretos de Anna Barton em inglês e vivências com Carlos 

Solano, mineiro que havia residido em Findhorn por 6 meses. Carlos Solano 

Carvalho foi então um dos primeiros a dar cursos de DCS em Belo 

Horizonte, MG. Em seguida vieram outras gerações de residentes dançantes 

de Nazaré, Marcos e Paula, William Valle e Mônica Goberstein. Nesse tempo, 

não havia material disponível no Brasil.  

Em 1994, através da Renata C. L. Ramos, que foi até a Comunidade de 

Findhorn pela 1a vez em 1992 (fez a Semana de Experiência), e em 1993 

voltou e fez seu 1o treinamento de Danças Circulares, a TRIOM Editora e 

Livraria, em SP, começou a oferecer cursos sobre as Danças em São Paulo 

ao mesmo tempo que, estreitando sua ligação com a Comunidade da 

Escócia, passou a comercializar em português o material existente (tapes e 

livretos explicativos). 

Um ano depois, na I Clínica de Jogos Cooperativos organizada pelo Fábio 

Otuzzi Brotto no CEPEUSP, as Danças Circulares Sagradas experimentaram 

uma expansão. Muitas pessoas da área da Educação perceberam que ali 

estava um trabalho com grande potencial para trazer o indivíduo de volta às 

suas origens mais ancestrais quando, em contato direto com a Natureza, 

celebrava os ritmos das estações, suas pequenas e grandes conquistas tais 

como semeadura e colheita do alimento e suas mais simples manifestações 

de alegria comunitária tais como nascimentos e uniões de casais.  

Neste mesmo ano, 1995, Anna Barton, a focalizadora das Danças Circulares 

Sagradas em Findhorn, veio ao Brasil ensinar as Danças a convite do Estado 
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de São Paulo através da TRIOM Editora e Livraria, do estado de Minas 

Gerais através de Carlos Solano Carvalho e do estado da Bahia através de 

Sirlene Barreto. Foi o grande momento em que as Danças realmente 

ancoraram no Brasil. Deste então, vários focalizadores estrangeiros das 

Danças Sagradas estiveram no Brasil convidados por inúmeros grupos que 

foram se formando em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Bahia.  

Em 1996, Carlos Solano e Renata Ramos reuniram um grupo de mineiros, 

paulistas, cariocas e catarinenses e foram para a Escócia participar do 20o 

Aniversário das Danças Sagradas em Findhorn. Este Festival em Findhorn 

foi um momento marcante na história das Danças Circulares Sagradas. 

Trouxe a certeza de que esse trabalho tem como responsabilidade a União 

dos Povos e a Comunhão das Pessoas. “Nem todos os que trabalham com 

as Danças participaram desse Festival; mas acredito que os que lá estavam 

foram canais diretos de transmissão, imprimindo no coração de muitos ao 

redor do planeta, sentimentos de Amor e Harmonia”, afirma Renata.  

   

 

Com os focalizadores pioneiros dando cursos por todo Brasil, várias Rodas 

começaram a se fortalecer e, atualmente, existem Círculos de Danças 

espalhados por todos os estados do Brasil. 

Em 2002, o grupo Roda dos Povos - formado por Andrea Leoncini, Sonia 

Lima e Renata C. L. Ramos - organizou o I Encontro Brasileiro de Danças 

Circulares... Sagradas em São Paulo. Foi quando todas as Rodas Brasileiras 

se reuniram fortalecendo essa grande Rede de Círculos Dançantes. O 

Encontro passou a ser anual e permanece até hoje.  

Bernhard Wosien com certeza encontrou no Brasil um campo fértil para a 

realização de seu sonho dançante circular. * (fonte: site antigo da TRIOM) 

Foram esses sentimentos que tiveram o 

poder de reunir um grupo de 12 pessoas 

vindas de diferentes áreas de formação e 

de atuação, fazendo-as debruçar sobre o 

papel ou sobre o computador para 

escrever um depoimento pessoal, 

contando suas experiências. Desse 

material nasceu o livro intitulado Danças 

Circulares Sagradas, uma Proposta de 

Educação e Cura, publicado pela editora 

TRIOM em abril de 1998. 
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Passo a Passo 

A dinâmica das Danças Circulares Sagradas é simples. Ensina-se o passo, 
treina-se em roda, depois dançamos a música e aos poucos vamos 
internalizando os movimentos e liberando a mente, o coração, o corpo e o 
espírito. 

As danças podem ser simples e de fácil aprendizado, não tendo necessidade 
de experiência anterior para participar desses círculos. Ou podem ser danças 
mais sofisticadas, para quem já dança há mais tempo. As músicas escolhidas 
são de todos os países e as danças podem ser tradicionais, regionais, 
folclóricas ou contemporâneas.  

Experimentar as músicas, os gestos, os ritmos e os passos dos diversos povos, 
apoiando e sendo apoiado pela roda, faz com que os dançarinos entrem quase 
que imediatamente em um campo novo de aprendizagem, inspirador e 
desafiador, conectando as pessoas de forma harmoniosa. É também um 
convite para conhecer, através do ritmo, melodia e movimentos, a expressão 
de outra cultura, com seus gestos, posturas e história. Naturalmente, o simples 
ato de dançar junto aproxima fronteiras, estimulando os integrantes da roda a 
respeitar, aceitar e honrar as diversidades.  

 

Roda com educadores da rede pública, focalizada por mim e pela Valéria (Parque do Varvito -ITU/2009) 
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Propósito 

O principal enfoque na Dança Circular Sagrada não é a técnica e sim o 

sentimento de união de grupo, o espírito comunitário que se instala a partir do 

momento em que todos, de mãos dadas, apóiam e auxiliam os companheiros. 

Assim, ela é indicada para pessoas de qualquer idade, raça, religião ou 

profissão, auxiliando o indivíduo a tomar consciência de seu corpo físico, 

acalmar seu emocional, trabalhar sua concentração e memória e, 

principalmente, entrar em contato com uma linguagem simbólica, metafórica e 

transcendental.  

O mais importante em cada caso é o propósito da roda. Existem vários tipos de 
roda: 

- Roda aberta: Estas rodas costumam ocorrer em parques, praças ou espaços 
comunitários, com o intuito de expandir as Danças Circulares, oferecendo a 
possibilidade de experimentar ou mesmo de dançar regularmente, sem um 
compromisso mais formal como um curso. Nesses casos, o focalizador deve 
buscar danças com passos mais simples, que sejam fáceis de ensinar, focando 
sempre a unidade do grupo e o acolhimento de todas as pessoas que transitam 
no local e se interessam por vivenciar a experiência.  

- Roda fechada: Estas rodas normalmente são encomendadas por 
pessoas/instituições com determinados propósitos (integração de equipe, 
formação de profissionais, relaxamento, abertura ou fechamento de eventos, 
enfim, uma série de razões pode demandar uma roda de Danças Circulares. 
Elas podem ser feitas dentro de empresas, escolas, hospitais, secretarias, 
eventos esportivos, etc). É muito importante que o focalizador tenha em mente 
qual o propósito da roda para escolher o repertório e fazer o link das danças 
com o tema proposto, para potencializar o significado da atividade com o 
cotidiano vivido pelo grupo. 

                       
Caminhada Ecológica reuniu pessoas de quatro municípios e teve como finalização 

uma roda de Dança Circular em volta do jequitibá rosa, na sede da SOS Mata 
Atlântica (Estrada Parque – Itu/SP – 2010) 
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- Rodas regulares; Podem ser abertas ou fechadas, mas envolvem um 
compromisso regular com o grupo. Existem rodas regulares dentro de escolas, 
parques, hospitais, clínicas, em espaços terapêuticos, holísticos, salões de 
festas, etc. O importante das rodas regulares é que o grupo dança junto seja 
quinzenal, semanal ou mensalmente. Esses grupos permitem um 
aprofundamento muito maior. 

- Cursos/Workshops: voltados para principiantes ou pessoas que já dançam há 
muito tempo, oferecem uma vasta gama de possibilidades.  Um curso tem 
duração de no mínimo um dia, mas pode durar até mais de uma semana. O 
curso costuma incluir apostila, CD com as músicas, DVD com as danças e um 
aprofundamento maior através de conversas e detalhamentos.  

Curso de Formação: Voltado para quem quer ser focalizador e não apenas 
dançar. Esses cursos tem duração de pelo menos seis meses, com encontros 
regulares, totalizando mais de 100 horas, e envolvem outros aprendizados 
como leitura, escrita, escolha de repertório, o simbólico das Danças Circulares 
Sagradas, postura do focalizador, histórico e muito mais. 

Cursos de extensão: Algumas universidades oferecem essa modalidade como 

opção complementar e opcional para estudantes de Dança, Música, Educação 

Física, Educação, etc. 

 Pós Graduação: até onde eu sei, só existiu no Brasil o curso da Unipaz 

Campinas, com duração de 2 anos (2009-2011). O curso é o mais extenso em 

termos de carga horária, e oferece uma titulação que os outros não oferecem 

por estar vinculado à universidade. 

 
Imersão de 5 dias durante a pós graduação da Unipaz (campinas - 2011) 
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Focalizador 

“O dever do focalizador é cuidar do propósito da dança” (Renata Ramos) 

O profissional que ensina as danças para os grupos chama-se focalizador. O 
sentido dessa palavra é mostrar a função de manter o foco (e não ser o foco), 
uma vez que a presença de cada pessoa na roda é de extrema relevância para 
que a experiência individual e coletiva tenha um significado que transcenda os 
movimentos e passos. 

Assim, o focalizador cuida da energia da roda, olha o todo e as partes, mantém 
firme sua presença e conexão com o centro (o seu e o da roda), mantém o 
ritmo, acolhe as dificuldades e motiva a vencer os desafios. Estar centrado é 
uma das principais qualidades de um focalizador para que a roda possa 
provocar o melhor de cada um e potencializar as qualidades. 

Cuidados do focalizador: 

- Local da roda: olhar piso, iluminação, se tem colunas que atrapalham, 
ventilação, interferências externas, acústica, acessibilidade e som. É 
interessante preparar o local antes colocando uma música calma, ou memso 
aromas, para trazer uma boa atmosfera antes da roda começar. Nem sempre 
isso é possível, mas são recursos que podem ajudar. 

- Vestuário: sapato confortável, evitar decotes, evitar saias longas que 
impedem de mostrar o passo. 

- Repertório: adequar de acordo com o público. Ver qual é o objetivo do evento 
para escolhas de músicas rápidas X lentas, fáceis X difíceis, pares X sozinhos 
X grupos, etc. 

- Informações: Passar os contextos da dança, música, coreografia, coreógrafo, 
etc, cuidando do simbólico, para que a dança ganhe alma. 

- Centro: Cuidar da escolha do centro de acordo com o público. Há públicos 
que podem se incomodar com velas, anjos ou outros ícones que tenham 
conotação religiosa. Tomar cuidado para não interferir nas crenças de cada 
um. Uma boa dica é usar recursos do próprio local (exemplo: trabalhos 
artesanais, flores do jardim, enfeites das salas, etc). É importante que o centro 
tenha um sentido e faça sentido para o grupo.  
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Inclusão: em muitas rodas há pessoas com algum tipo de dificuldade motora, 
ou mesmo deficiências físicas. É muito importante ter claro o que é possível 
incluir e o que não é, e estar preparado para conduzir essa situação. Inclusão 
não significa aceitar tudo sempre. Em alguns momentos, não podemos deixar 
que 200 pessoas parem na roda por causa de uma. 
 
Voz: ao explicar a dança, cuidar da entonação, volume, dicção, pausas claras, 
articulação 
 
Qualidades do focalizador: 
 
- passar segurança, ritmo, jogo de cintura, prontidão, servir ao grupo, foco, 
espiritualidade, centramento, entrega para o momento, clareza na didática, 
generosidade, acolhimento, limites claros, confiança no grupo, propósito, 
disponibilidade, humildade, atenção, concentração, percepção do grupo, 
sensibilidade, visão do todo, flexibilidade, olhar, postura consciente, leveza, 
assertividade, sorriso, respeito, simplicidade. 
 

  
 

Focalização para Clube de Mães – Itu/2009 
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O simbólico na Dança Circular Sagrada 
(sinopse do livro A Dança, um caminho para a totalidade, Bernhard Wosien (TRIOM Editora) 

 
“Uma dança, na qual jaz adormecido um tal segredo e que esconde -o de 

todos aqueles que se entregam a ela, tem que fazer uma parada vitoriosa 
em torno do globo terrestre.”(Bernhard Wosien) 

 
Direções 
 

Quando olhamos a direção da roda, temos o sentido horário (Dionísio/ritmo) 
que nos impulsiona para a esquerda, lugar das lembranças, encontro com o 

passado. Na outra direção, anti-horária (Apolo/compasso), caminhamos em 
direção ao futuro, onde nos espera o sol, luz, conhecimento e iluminação.  
 

“A direção da dança, quando no sentido anti-horário, nos mostra a 
trajetória do sol desde a manhã até à noite.” 

 
Kairós (instante não dividido) 

 
O compasso é um intervalo de tempo infinitamente pequeno, de um piscar 
de olhos, que se iguala à eternidade. Em um instante de vida surge e se 

finda. 
 

“O espaço e o tempo são curvos” 
 
“Ritmo, melodia e compasso exigem do bailarino o comprometimento total 

de sua personalidade, elevando-o através de uma ação conjunta ao plano 
de existência mais elevado de sua musa.”  

 
“O instante é também o impacto de atingir o conhecimento máximo. Assim, 
o intervalo de tempo que vivencio é somente um instante.”  

 
Mercúrio - movimento 

 
O mundo que nos habita é tripartido: consciência elevada (círculo); 
sensação/alma (meia lua); corpo físico (cruz). Nosso espírito está em 

constante movimento, intermediando a experiência da totalidade entre o 
espírito, a alma e o corpo. Hermes promove a cura através do movimento. 

 
Espiral de serpentes 
 

Superação do tempo e do espaço através do movimento. 
 

“Do ponto de vista da dança, a espiral da serpente é a descrição de um 
processo que, por conter em si a semente da realização, representa, de 
uma forma simbólica, o instante do movimento no meio da dança.  

 
“O tesouro da cura reside na dança, mas sempre exatamente no ponto no 

qual a pessoa se encontra quando se é da “roda”. 
 
“A dança é a ponte entre o tempo e o espaço: através do movimento, o 

bailarino deixa o passado atrás de si, como a cauda de um vestido, sem 
medo do futuro, pois ele ainda tem que lhe dar forma.” 
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Passo 

 
“A escola de dança é a escola do caminhar”. 

 
“Através dos passos, determinamos uma medida do tempo e ao mesmo 
tempo uma medida do espaço. O passo forma mensurável o ato da dança, 

passível de ser repetido. O nosso pensamento aprende com o pé a acertar o 
passo, e assim construímos uma coluna entre o céu e a terra.” 

 
“ O passo é um símbolo essencial do bailarino, como um ser que vibra 
conjunta e ativamente.” 

 
O círculo e a cruz 

 
O círculo representa uma imagem microscópica do espaço cósmico original. 
 

É tido como o símbolo original da eternidade, e é um reflexo do céu noturno 
– o zodíaco, do qual todos nós descendemos. 

 
Todos os pontos do círculo são pontos de retorno. E cada ponto do círculo 

tem a mesma distância para com o centro. Assim, o ato da dança tem 
centro e limite. 
 

Trata-se de um processo de transformação que representa o princípio da 
mudança. A resposta à questão relativa ao sentido da vida é também a 

resposta à pergunta sobre as leis do universo, que ocorrem em órbitas 
circulares em todos os planos. 
 

A dança não é apenas um meio ideal de encontrar-se a si mesmo, mas 
também de encontrar-se com a comunidade, de forma que o passo de cada 

um encontra a sua expressão viva no grupo. 
 
Mão direita recebe, não esquerda é doadora. Presente e passado 

misteriosamente interligados. A corrente circular, uma imagem sensorial da 
eternidade, nos diz isso. 

 
A cruz é um símbolo essencial.  
Eixo vertical = tempo. Direção, caminho, objetivo. 

Eixo horizontal = espaço 
 

A cruz é o símbolo da nossa vida e existência. Tudo o que fazemos acontece 
em algum tempo, em algum lugar. 
 

No meio da cruz encontram-se os dois eixos. O eixo transversal ergue-se 
espacialmente de mim para o outro, do Eu para o Tu, do Eu para a 

Alteridade. Ou: de mim, que estou no centro, para ambos os lados. 
 
A Estrela de 5 pontas 

 
A estrela de 5 pontas é a chave simbólica para a correspondência dos 

mundos, entre acima e abaixo, fora e dentro, céu e terra, O home, porém, 
é a imagem de Deus. 
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Na Roda da Vida 

O sentido das Danças Circulares Sagradas é, no final das contas, trazer o 
sagrado para o nosso cotidiano. E o sagrado está em cada possibilidade de 
ser, aqui-agora, a conexão com o todo e com o nosso interior. Dançando, 
dançando e dançando, tudo aquilo que é vivenciado na roda começa a se 
infiltrar em nossas células, pensamentos, sentimentos, e o nosso cotidiano se 
torna mais acordado e feliz. Por isso é profundamente terapêutico, curador e 
transformador.    

Alguns resultados concretos e possíveis: aceitação das diferenças; alegria; 
bem estar; compaixão; comunicação; concentração; desenvolvimento das 
inteligências; equilíbrio; flexibilidade; integração; percepção de si mesmo; 
percepção do outro; presença; ritmo; sentimento de paz e harmonia; tolerância; 
união.  

Reconhecida também como uma forma de meditação ativa, a Dança Circular é 
recomendada para pessoas de qualquer idade, raça, religião ou profissão.  

Cada pessoa que entra na roda me deixa feliz. Meu sonho: que a vida 
dance, que a roda expanda, que o centro cure, que as mãos acolham, que 
o ritmo respire, que a música abrace, que o olhar ilumine. E que as 
Danças Circulares Sagradas façam uma grande roda em volta do mundo e 
tragam paz, amor e conexão para todos os povos e para o coração de 
todos nós!  

 



59 

 

8 – Conclusão 

 

Fazer esse trabalho me permitiu revisitar muitas emoções, lembranças e 

ensinamentos. Sou extremamente grata por essa oportunidade. Embora eu já 

tivesse refletido sobre as conexões de todos esses caminhos com as Danças 

Circulares, percebi nuances sutis e profundas que ancoraram ainda mais uma 

certeza: toda vida tem um propósito. Basta compreender e seguir a voz do 

coração. 

 

Com meu olhar de 45 anos passeio pelos 18, 30, 40... Dou-me conta de que o 

Sagrado sempre esteve presente. É lindo perceber isso! É inspirador pensar 

que meus filhos, um com 12 e uma com 18, terão a oportunidade de viver o 

Sagrado, seja em qual caminho escolherem. Se eu pudesse deixar apenas um 

ensinamento pra eles, seria esse: conectem com o Sagrado! Acreditem que ele 

é vivo, a qualquer momento, em qualquer lugar. O Sagrado é aqui agora, a vida 

pulsando, a simplicidade do momento presente, a fluidez dos passos. Sagrado 

é estar inteiro, pertencer ao todo, agir com amor e honrar a existência.  

 

Em todos esses caminhos aprendi. E agora eu danço o Sagrado no meu 

cotidiano. Levo para crianças, jovens, adultos, dependentes químicos, 

professores, agentes de saúde, e aonde mais me chamarem. Cumpro a minha 

missão! Muita gente se espanta porque eu costumo chegar às rodas com um 

largo sorriso no rosto. Mas como poderia não chegar assim?  

Quando o Sagrado está presente, a vida pulsa diferente...  
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9 - Apoio bibliográfico 
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- Jamie Sams - As Cartas do Caminho Sagrado. Editora Rocco 

- The 13 Original Clan Mothers – Sharing the truth of ancient feminine wisdom tradition 
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