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Dançando a vida 

 
“Dançando a vida  na mágica possibilidade 

de conhecer e conhecer-se 
Assim, no dançar de corpos,mentes, sensibilidades, 

alegrias  tristezas e prazeres. 
Descobrindo a cada momento novas mulheres 

e novos homens.  Seres enfim, conectados 
com a plenitude  de ser Humano”.2 

(BARCELLOS, 2008) 

 

Era um final de tarde de quinta-feira como tantos outros de nosso 

frio outono porto-alegrense... 

Danças animadas para espantar o frio, alegria e parceria. Dançarinos 

de idades variadas, capacidades variadas, corpos diferentes e únicos... 

A sala grande, repleta de luz e aromas, repleta de sons e sorrisos. Os 

pares se formando, se organizando. E eu, olhar aguçado, coordenando o som. 

O tempo parecia infinito... 

E, então, num determinado momento na execução da Irish Mandala – 

Dança Circular de tradição irlandesa –, dançada aos pares, em dois círculos 

concêntricos, com homens no círculo de dentro e mulheres no círculo de 

fora, onde realizamos troca de pares, a partir de movimentos alegres, de 

encontro e celebração, uma grande descoberta: é possível dançar mesmo 

sem conhecer bem os passos ou a música, existindo apenas a mão que toca, 
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que segura, que apóia, que ajuda a andar, que sustenta o desafio, a mão que 

ajuda a dançar. Quanta alegria nos rostos, nos corpos, na plenitude dos 

gestos de mais puro agradecimento! 

 Ao visualizar essa cena singular, apoiada na perspectiva de uma razão 

sensível3, pergunto-me: 

Que dinâmica é essa que possibilita que corpos dancem e se toquem 

solidariamente, danças de povos e culturas muitas vezes diversas, 

desconhecidas e até mesmo contrastantes? 

Que sentidos são esses, constituídos no dançar em círculo? 

Que histórias são essas que permitem que esse estar-junto-dançando 

se constitua nesse espaço de convivência solidária? 

E a partir dessas desacomodações, e questionamentos na condição de 

observadora e não somente de dançante, juntamente com a surpresa do dar-

se conta do simples, do comum, vivenciado no cotidiano da dança, busco a 

compreensão desse complexo emaranhado de relações. 

As experiências, que me conectaram com as Danças Circulares 

Sagradas, levaram-me a perceber o quanto estas podem ser capazes de 

constituir uma pulsão de manifestação de vida, ligada à experiência 

cotidiana. Uma pulsão que se expressa por uma “libido sciendi, um saber 

erótico que ama o mundo que descreve”, como a expressão de um querer 

viver, de uma vontade, de uma socialidade pulsante (Maffesoli, M. 2008. 

p.194). 

 Esse querer viver nas Danças Circulares Sagradas se manifesta pela 

disponibilidade para a prática, no desejo do querer estar-junto-dançando, na 

sensibilidade expressa pela escuta das experiências dos outros e pela 

empatia que fazem com que cada participante se perceba tecendo essa rede 
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de relações a partir de uma experiência/vivência complexa de caráter 

intelectual e intuitivo, ou seja, na perspectiva de uma razão sensível. 

 Busco vislumbrar como essa razão sensível se dá nesse estar-junto-

dançando, no sentido de perceber como essa disposição rítmica para o 

dançar transita de uma disposição individual para uma disposição coletiva, e 

de como a Escuta e o Olhar sensíveis são capazes de constituírem relações 

de aceitação e pertencimento no grupo de Danças Circulares Sagradas. 

 A dinâmica das aulas, oficinas ou vivências das Danças Circulares 

Sagradas nos colocam no campo da experiência do dançar-junto, 

constituindo-se como uma linguagem que é, ao mesmo tempo, histórica, 

corporal e intelectual. Leva em conta que o processo de compreensão da 

dança é singular e único e que depende da experiência de cada sujeito 

dançante. Scott ressalta que: 

“A experiência tanto pode confirmar o que já é conhecido 
como perturbar o que era dado como certo (quando 
diferentes sentidos estão em conflito reajustamos nossa 
visão para levar em conta o conflito ou resolvê-lo – esse é o 
resultado de “aprender com a experiência”, embora nem 
todos aprendam a mesma lição ou aprendam na mesma época 
ou da mesma maneira). A experiência é uma história do 
sujeito”. (SCOTT, J. 1991. p.17) 

 

 Nesse sentido, a experiência do dançar nos convida a entrar no 

terreno do desconhecido, do sensível, do transcendental, onde a presença 

do outro é fundamental na constituição e manutenção dos vínculos de 

pertença que mantém a unidade do grupo, sem, contudo desconsiderar a 

diversidade contida em cada sujeito dançante. A Dança Circular Sagrada 

pode ser considerada inclusiva, solidária e cooperativa; permite 

experimentar um estar-junto alicerçado pelos laços emocionais a partir do 

dançar em círculo; constitui o que Maffesoli define como uma ética da 

estética; 

 



“o gosto que são partilhados tornam-se cimento, são vetores 
de ética. Para ser mais preciso, denomino ética, uma moral 
“sem obrigação nem sanção”; sem outra obrigação que a de 
unir-se, de ser membro do corpo coletivo, sem outra sanção 
que a de ser excluído, se cessa o interesse (inter-esse) que 
me  liga ao grupo. Eis a ética da estética: o fato de 
experimentar junto algo é fator de socialização”. 
(MAFFESOLI, 2005, p37) 

 

 Sendo assim, as Danças Circulares Sagradas apresentam-se como 

esse fator de socialização capaz de unir aqueles que vêem na dança uma 

possibilidade de constituir encontros e relações, permeadas pela música, 

pelo ritmo e pelo movimento. E é através do ritmo, da música e do 

movimento que os sujeitos dançantes são colocados em sintonia com o 

círculo e com a ancestralidade de cada dança, capaz de estabelecer uma 

nova freqüência de vibração energética, diferente daquela que 

experimentamos em nosso cotidiano.  

 Nas Danças Circulares Sagradas a ênfase não está na técnica de 

execução correta dos movimentos – performance – mas no estar-junto-

dançando, no espaço-tempo da experiência.  No círculo de danças é possível 

observar que o Olhar e a Escuta sensíveis são provocadores de efeitos de 

sentido, perceptíveis nas formas como se dá o acolhimento, a tolerância ao 

erro, a compreensão solidária, o fluir da dança.  

 O erro, a dúvida, a falta de perfeição no gesto, constituem-se em 

parte do dançar, no processo individual e coletivo do aprender dançando em 

uma espiral de conhecimento onde, a cada giro, acrescenta-se mais e mais, 

delimitando novos territórios de reconhecimento e aceitação. Lembrando 

Maffesoli, 

“(...) é o olhar e, pode-se acrescentar, o “dito” dos outros, 
que me constitui e que delimita o território onde nos 
reconhecemos, onde nascemos, sempre e de novo, juntos”. 
(MAFFESOLI, M. 2005, p.265) 

 



 O círculo de dança, metaforicamente, representa um espaço de 

igualdade, de cooperação e de solidariedade, onde não existe a tradicional 

diferenciação entre aprendiz e mestre, pois todos estão a uma mesma 

distância do centro, possibilitando verem-se como um todo diverso. No 

círculo tudo converge para o centro. É nele que estão simbolizados a fonte, 

a criação, a luz, o ponto comum que une a todos (Ostteto, L. 2010). 
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 Essa idéia do círculo remete a um grupo coral, vozes diversas, 

timbres únicos, tons diferenciados, que buscam, nessa diversidade, a 

harmonia capaz de produzir arranjos e belas sonoridades, de contagiar a 

quem canta e a quem ouve. Evoca o Divino, o Sagrado, no qual transitamos 

quando nos propusemos a dançar em um círculo de Danças Circulares 

Sagradas. Segundo Bernhard Wosien (2006, p.42), “o círculo é tido como 

símbolo original da eternidade e é um reflexo daquele círculo no céu 

noturno, o zodíaco, do qual todos nós descendemos”. 

 “A experiência de dançar no círculo é particular e 
polissêmica. Nesse sentido, um dos aspectos importantes de 
se ressaltar é a entrega do participante. Basta ir, sem receio 
de fazer errado; deixar-se ir ao encontro do incerto e 



aventureiro dos passos na roda. Mas é necessário o desejo, a 
disposição para o reconhecimento das polaridades da vida, 
para poder respeitar o ritmo interno, ser fiel ao seu tempo. 
Ao ficar frente a seus limites, ao admitir o espaço do erro, 
fica como que franqueada uma passagem para cada qual olhar 
para dentro, apropriar- se da expressão e coragem 
interditada ou reprimida, ouvir a própria voz e acreditar no 
seu eco e direção (que podem até destoar do mundo em 
geral, mas em algum lugar ressoa (...)”. (OSTETTO, L. 2004, 

p.120) 

 

 Deixar-se arrebatar é entrar no fluxo do movimento, onde é possível 

encontrar uma perfeita harmonia entre corpo e espírito. Encontrar o outro 

num espaço de exposição mútua – o círculo – nos expõem à diferença, aos 

nossos limites, mas também à noção de unidade. 

“O encontro é a possibilidade de aproximar duas regiões de 
significado, dois campos de energias em freqüências 
diferentes e de fazê-los vibrar juntos. O encontro é sim-
patia, é com-paixão, sentir-com-o-outro. É a possibilidade de 
descobrir que o sentido não nos pertence e surge do 
encontro, mas ao mesmo tempo, que só podemos produzi-lo. 
Por  isso o encontro com o outro é uma viagem vertiginosa 
dentro do sentido. O cotidiano é o espaço da presença e da 
perda, e nessa viagem os outros são simultaneamente os 
nossos guias e as miragens que nos fazem perder o rumo.” 
(MELUCCI, 2004, p.129) 

 

 Na aventura do dançar-junto se estabelece uma malha de 

reflexividade que possibilita viajar no terreno do sensível e do 

multidimensional, materializado na compreensão de cada dança, na escuta de 

cada música, na execução de cada movimento. Maffesoli (2005), considera a 

ética como algo particular, e às vezes momentâneo, capaz de fundar  uma 

comunidade, criada a partir de um território dado, seja ele real ou 

simbólico; e a estética como o conjunto da existência, como “um fato 

existencial”, presente em todas as esferas da vida, como sendo as diversas 

e distintas maneiras de existir. 

 Esse entendimento de ética e de estética desafia a compreensão para 

esse estar junto versátil constitutivo de socialidade, ou seja, da 



complexidade do social que se manifesta de forma microcósmica no grupo de 

Danças Circulares Sagradas. Nesse estar-junto-dançando nos ligamos pelo 

emocional, pelo afeto, formamos laços sociais e emocionais de forma que o 

que é vivido na simplicidade do cotidiano adquire novos contornos. Nesse 

sentido, Maffesoli ressalta que: 

“O laço social torna-se emocional. Assim, elabora-se um modo 
de ser (ethos) onde o que é experimentado com outros será 
primordial. É isso que designarei pela expressão: ética da 
estética” (MAFFESOLI, 2005, p.12) 

 

 É a presença do outro e do grupo como um corpo social4 que confere 

sentido ao estar-junto na convivência; que exige um espaço de troca onde as 

presenças do erro e da dúvida representam um grande investimento contra 

a individualidade, a incerteza, a fragmentação; que exige cuidado no sentido 

de perceber a experiência do dançar como um fluir do sensível, do comum, 

do que faz parte da vida cotidiana. 

 A experiência do dançar é única, singular, metafórica e mutante. A 

cada explicação e percepção criam-se novas similitudes, definições, leituras 

que nos transportam para outra percepção metafórica da realidade que 

muda constantemente.  

 É a partir das experiências, substrato dos laços emocionais relativas 

da dança e do grupo, que se concretiza a possibilidade de incorporação do 

dançar na vida cotidiana, ampliando a consciência relativa aos sentidos que 

as danças tiveram e têm em suas vidas e gerando novas experiências e 

aprendizagens.  

 Esse constituir-se enquanto grupo esse desejo de fazer parte, 

demonstra um querer viver do sujeito dançante capaz de mudar e 

transcender as relações inicialmente constituídas no grupo. Assim, a Dança 
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Circular Sagrada apresenta-se permeada por essa idéia de um vitalismo 

social criativo e provocante, anunciado por Maffesoli (2008), como um saber 

integrador capaz de deixar fluir a emoção, enraizada na experiência dos 

dançantes. 

 Nesse sentido é preciso dar visibilidade à experiência do dançar e ao 

sujeito Dançante, levando em conta a dimensão do sensível contida nos 

gestos, palavras e olhares. Os grupos de Danças Circulares Sagradas 

apresentam-se como círculos de trocas, de construções coletivas, onde é 

possível descobrir outros sentidos, atravessar fronteiras, ver as coisas de 

um modo diferente, abrir-se para a curiosidade para o desafio e para a 

criação.  
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