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RESUMO 

 

 

SCHMIDEK, Helena Cristina Medeiros Vieira. Contribuição da Biodança na Qualidade de 

Vida de deficientes visuais. 2020. 121 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

INTRODUÇÃO: A Biodança busca desenvolver no indivíduo, incluindo o deficiente visual, 

potenciais para que este possa alcançar uma melhor integração tanto consigo próprio, quanto 

com o outro, e, assim, ter grandes chances de uma melhor Qualidade de Vida (QV). 

OBJETIVO GERAL: Investigar a contribuição da Biodança na QV de deficientes visuais. 

MÉTODO: Trata-se de estudo de delineamento quantitativo e qualitativo, realizado numa 

instituição de reabilitação social de deficientes visuais do interior do estado de SP, Brasil. 

Participaram do estudo 17 deficientes visuais, sendo 10 deles com cegueira e 07 deles com 

baixa visão, dentre os quais, 07 já haviam praticado Biodança antes da realização do estudo e 

10 nunca haviam tido contato com a Biodança. Foram realizadas 15 aulas de Biodança, uma 

vez por semana, com duração média de 1h10min. Para a coleta de dados, foram utilizados os 

seguintes instrumentos: World Health Organization Quality of Life Assessment-Bref 

(WHOQOL-bref), para mensurar escores de QV, aplicado antes do início do estudo e após o 

término das 15 aulas. Questionário sociodemográfico e entrevista semiestruturada sobre a QV, 

ambos aplicados ao término das 15 aulas. Após cada uma das 15 aulas de Biodança, foram 

coletados, também, depoimentos sobre o que foi vivenciado. Para análise dos dados, foram 

realizados testes estatísticos com o software IBM SPSS® Statistics. Para comparar a 

Qualidade de Vida (WHOQOL-bref) percebida pelos deficientes visuais antes e após as aulas 

de Biodança utilizou-se o teste de Wilcoxon para amostras relacionadas. Na comparação da 

QV entre os grupos de cegos e baixa visão, ter ou não participado de Biodança antes da 

participação no estudo, utilizou-se o teste de Mann-Whitney em cada fase (antes e depois). A 

análise dos conteúdos das entrevistas e dos depoimentos foi feita através da análise qualitativa 

descritiva. RESULTADOS: Os resultados mostraram que houve contribuição positiva na QV 

geral (p=0,021), nos domínios físico (p=0,035) e meio ambiente (p=0,015) após as aulas de 

Biodança. Os cegos apresentaram melhores resultados na QV que os de baixa visão antes da 

Biodança nos domínios físico (p=0,033) e psicológico (p=0,007) e, após a Biodança não foi 

observado diferença significante entre os grupos. Comparando-se a QV antes e depois das 

aulas de Biodança, houve diferença significante no grupo dos cegos quanto à avaliação geral 

da QV na questão: “Como você avaliaria sua qualidade de vida?” (p=0,038), e no grupo de 

baixa visão em relação às facetas avaliadas no domínio físico (p=0,28) e na questão: “Quão 

satisfeito você está com sua saúde?” (p=0,023). Houve também melhoras na expressão 

motora, autorregulação de funções orgânicas, elevação de pensamentos positivos, expressão 

dos sentimentos, principalmente afetivos, autoestima e aumento da integração social, que 

caracterizam contribuições positivas na QV dos deficientes visuais, proporcionadas pelas 

aulas de Biodança. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os achados do estudo permitem 

considerar, de modo conclusivo, que a Biodança contribuiu, de forma positiva, na QV dos 

deficientes visuais. 

 

Palavras-chave: Terapia Através da Dança. Pessoas com Deficiência Visual. Terapias 

Complementares. Qualidade de Vida. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

SCHMIDEK, Helena Cristina Medeiros Vieira. Contribution of Dance Therapy in the 

quality of life of visually impaired individuals. 2020. 121 p. Thesis (Doctorate) - Ribeirão 

Preto College of Nursing, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

INTRODUCTION: Dance Therapy seeks to develop people’s (including the visually 

impaired) potential for them to achieve a better integration both with themselves and with 

others, and thus having great chances of a better Quality of Life (QOL). GENERAL 

OBJECTIVE: To investigate the contribution of Therapy Dance in the QOL of visually 

impaired individuals. METHOD: This is a study of quantitative and qualitative design, 

carried out in a social rehabilitation institution for visually impaired individuals in the interior 

of the state of SP, Brazil. Seventeen visually impaired individuals participated in the study, 10 

of them with blindness and 07 of them with partial sight, among which, 07 had already 

practiced Dance Therapy before the study was carried out and 10 who had never had any 

contact with Dance Therapy. The Dance Therapy classes had an average length of 1h10min 

and were held once a week for 15 weeks. For data collection, the following instruments were 

used: World Health Organization Quality of Life Assessment-Bref (WHOQOL-bref) to 

measure QOL scores, applied before the beginning of the study and after the end of the 15 

classes. Socio-demographic questionnaire and semi-structured interview about QOL, both 

applied at the end of the 15 classes. After each of the 15 Dance Therapy classes, testimonies 

were also collected about what was experienced. For data analysis, statistical tests were 

performed with the IBM SPSS® Statistics software. To compare the quality of life 

(WHOQOL-bref) perceived by the visually impaired before and after Dance Therapy classes, 

the Wilcoxon test for related samples was used. When comparing QOL between the blind and 

partial sight groups, whether or not they participated in Dance Therapy before participating in 

the study, the Mann-Whitney test was used in each phase (before and after). The analysis of 

the content of the interviews and testimonies was done through a descriptive qualitative 

analysis. RESULTS: The results showed that there was a positive contribution to the general 

QOL (p = 0.021), in the physical (p = 0.035) and environment (p = 0.015) domains after 

Dance Therapy classes. Blind people showed better results in QOL than those with partial 

sight before Dance Therapy in the physical (p = 0.033) and psychological (p = 0.007) 

domains and, after Dance Therapy, no significant difference was observed between the 

groups. Comparing QOL before and after Dance Therapy classes, there was a significant 

difference in the group of blind people regarding the general assessment of QOL in the 

question: "How would you assess your quality of life?" (p = 0.038), and in the partial sight 

group in relation to the facets evaluated in the physical domain (p = 0.28) and in the question: 

“How satisfied are you with your health?” (p = 0.023). There were also improvements in 

motor expression, self-regulation of organic functions, elevation of positive thoughts, 

expression of feelings, especially affective, self-esteem and increased social integration, 

which characterize positive contributions to the QOL of the visually impaired, provided by 

Dance Therapy classes. FINAL CONSIDERATIONS: The findings of the study permit us 

to infer, conclusively, that Dance Therapy contributed in a positive way in the QOL of 

visually impaired individuals. 

 

Keywords: Dance Therapy. Visually Impaired Persons. Complementary Therapies. Quality 

of Life. 



 
 

 
 

RESÚMEN 

 

 

SCHMIDEK, Helena Cristina Vieira. Contribución de la Biodanza en la Calidad de Vida 

de deficientes visuales. 2020. 121 f. Tesis (Doctorado) - Escuela de Enfermería de Ribeirão 

Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

INTRODUCCIÓN: La Biodanza busca desarrollar en el individuo, incluyendo las personas 

con daño visual, potenciales para que éste pueda alcanzar una mejor integración tanto consigo 

mismo, como con el otro, y, así, tener grandes chances de una mejor Calidad de Vida (CV). 

OBJETIVO GENERAL: Investigar la contribución dela Biodanza en la CV de personas con 

daño visual. MÉTODO: Se trata de un estudio de delineamiento cuantitativo y cualitativo, 

realizado en una institución de rehabilitación social de personas con daño visual del interior 

del estado de SP, Brasil. Participaron del estudio 17 personas con daño visual, siendo que 10 

de ellos tenían ceguera y 7 de ellos tenían baja visión, dentro de los cuales 7 ya habían 

practicado Biodanza antes de la realización del estudio y 10 nunca habían tenido contacto con 

la Biodanza. Fueron realizadas 15 sesiones de Biodanza, una vez por semana, con duración 

promedio de 1h10min. Para la colección de datos, fueron utilizados los siguientes 

instrumentos: World Health Organization Quality of Life Assessment-Bref (WHOQOL-bref), 

para obtener medidas de CV aplicando antes del inicio del estudio y después del término de 

15 sesiones. Cuestionario socio-demografico y entrevista semi-estructurada sobre la CV, 

ambos aplicados al término de las 15 sesiones. Después de cada una de las 15 sesiones de 

Biodanza, fueron obtenidos también testimonios sobre lo que fue vivenciado. Para el análisis 

de datos, fueron realizadas pruebas estadísticas con el software IBM SPSS® Statistics. Para 

comparar la Calidad de Vida (WHOQOL-bref) percibida por las personas con daño visual, 

antes y después de las sesiones de Biodanza, se utilizó la prueba de Wilcoxon para muestras 

relacionadas. En la comparación de la CV entre los grupos de ciegos y de baja visión, que 

hubieran o no hubieran participado de Biodanza antes de la participación en el estudio, se 

utilizó la prueba de Mann Whitney en cada fase (antes y después). El análisis de los 

contenidos de las entrevistas y de los testimonios fue hecho através del análisis cualitativo 

descriptivo. RESULTADOS: Los resultados mostraron que hubo contribución positiva en la 

CV general (p=0,021), en los dominios físico (p=0,035) y medio ambiente (p=0,015) después 

de las sesiones de Biodanza. Los ciegos presentaron mejores resultados en la CV que los de 

baja visión antes de la Biodanza en los dominios fisico (p=0,033) y psicológico (p=0,007) y, 

después de la Biodanza no fue observada diferencia significativa entre los grupos. 

Comparando la CV antes y después de las sesiones de Biodanza, hubo diferencia significativa 

en el grupo de ciegos en la evaluación general de CV en la pregunta: “Como usted evaluaría 

su calidad de vida? (p=0,038), y en el grupo de baja visión en relación a las facetas evaluadas 

en el domino físico (p=0,28) y en la pregunta: “Que tan satisfecho esta usted con su salud?” 

(p=0,023). Hubo también mejoras en la expresión motora, autorregulación de funciones 

orgánicas, elevación de pensamientos positivos, expresión de los sentimientos, principalmente 

afectivos, autoestima y aumento de la integración social, que caracterizan contribuciones 

positivas en la CV de las personas con daño visual proporcionada por las sesiones de 

Biodanza. CONSIDERACIONES FINALES: Los resultados del estudio permiten 

considerar, de manera conclusiva, que la Biodanza contribuyó de forma positiva en la CV de 

las personas con daños visuales.  

 

Palabras Clave: Terapia a traves de la Danza. Personas con Daño Visual. Terapias 

Complementarias. Calidade de Vida. 
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O DESPERTAR DA VONTADE 

 

A maior riqueza do homem 

é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito. 

 

Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, 

que puxa válvulas, que olha o relógio, 

que compra pão às 6 horas da tarde, 

que vai lá fora, que aponta lápis, 

que vê a chuva etc. etc. 

 

Perdoai 

Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

(BARROS, 2002) 

 

Gosto de poesia, da poesia do Manoel que subverte a sintaxe, desrespeita as normas da 

língua padrão, ousa criar neologismos e traz a sinestesia. Manoel me dá sabor e sensações às 

palavras. O que me fez escolher esse poema que antecede a essa escrita, dentre tantos outros 

poemas foi o recorte: “Perdoai. Mas eu preciso ser Outros”. 

Meu eu vibra em aprender sobre si com outros: semelhantes ou opostos, para além da 

superfície está a possibilidade de integrar novas possibilidades em ser. Sou inclusiva e poli 

amorosa por essência. Precisei casar-me com o tempo e a paciência para aprender a sustentar, 

mais do que suportar que as minhas escolhas revelam minhas mutáveis certezas, meus 

paradoxos, conflitos e tensões. 

A curiosidade pelo mistério da vida sempre caminhou ao meu lado desde muito jovem. 

Não consigo lembrar de mim sem me associar à magia, encanto, curiosidade e atração que o 

mistério do diferente me despertava. Meio inocente talvez eu pensasse: há de ter uma riqueza, 

uma riqueza original no que por fora se apresenta diferente. 

A dança, essa como facilitadora da expressão de mim-mesma. Eu necessitei do tempo. 

Não o tempo certo. O tempo necessário para que eu mesma estivesse aberta o suficiente para 

que após anos enrijecida e distanciada do meu próprio corpo, não pudesse deixar de ouvir e 

duvidar dos meus primeiros movimentos conscientes mente-corpo vivenciados na Biodança. 

Sim! era na qualidade e na liberdade que esse ambiente me proporcionava que gostaria de 

dedicar uma boa parte da minha vida e de alguma forma passar a outras pessoas o que recebia. 

A partir do movimento no agora, pouco a pouco, dança a dança, eu compreendi que só 

na relação autêntica, comigo e com o outro, eu poderia reconhecer que embora já expressasse 

o melhor de mim, também poderia ser mais do que me limitava a ser. O infinito de 



 
 

 
 

possibilidade fora é o mesmo dentro. O finito dentro também é o que possibilita dar forma 

fora, porém culturalmente/socialmente muitas vezes nos enforma e, em certos casos deforma. 

E eu precisei de tempo para discernir entre forma e fôrma. Hora impostas de dentro para fora, 

hora impostas de fora para dentro. Um te contorna o outro te aprisiona. Perdoai. Mas eu 

preciso de formas e não de fôrmas.  

E, se a forma destoar da fôrma?  

Dance...dance para encontrar dentro de si-mesma uma forma, novas formas, em que a 

fôrma, interna ou externa, não acabe por te aprisionar.  

Dance...  

Siga... 

Dance... 

Encontre sua dança até mesmo nas pausas, nos silêncios e nos descansos. 

Entre movimentos, pausas e recolhimentos uma pergunta com espanto e curiosidade 

me acompanhou ao longo do meu processo de Pós-Graduação: O que você está fazendo aqui? 

A última vez que a ouvi essa pergunta foi em dezembro de 2019. Achando que por 

estar chegando ao final do meu processo não a ouviria mais. A vida te surpreende pequeno 

caminhante! 

A cada vez que eu respondia o que uma Zootecnista com Mestrado em Melhoramento 

Animal estava fazendo na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (USP), no Programa de Pós Graduação em Enfermagem Psiquiátrica, de alguma forma 

em me aproximava do meu grupo de estudo. Ser diferente/estranha aos olhos de quem nos 

enxerga, ao contexto onde se está inserindo, e ter que se apropriar da própria capacidade e 

direito de poder ocupar lugar no mundo, mesmo que estranhamente à compreensão do outro. 

A cada resposta uma redescoberta de potencialidades e limitações em mim mesma, a cada 

pergunta olhá-la pela perspectiva da curiosidade de quem a fazia, e acima de tudo reavivar a 

minha chama essencial do porquê, para que, e por quem eu decidira estar ali. 

Nesse processo ampliava-se minha admiração e solidificava minha gratidão ao meu 

orientador o Prof. Luiz Jorge Pedrão ao me conscientizar da coragem, ousadia e acolhimento 

de me aceitar como sua orientanda. Tornam-se, para mim, admiráveis todas aquelas pessoas 

que ousam, arriscam-se de alguma forma não só a refletir, mas, a implementar ações que 

visam integrar e encontrar pontos de conexão entre contextos em que o olhar superficial se 

mostra divergente. 

Mas, de onde veio esse despertar da vontade de estar nesse lugar, com todo o desafio 

que se apresentava?  



 
 

 
 

Eu me sinto felizmente “encontrada” pelo universo da Biodança, da deficiência visual, 

do corpo e da ampliação dos sentidos. Tudo isso chegou ao mesmo tempo na minha vida. 

Iniciei meu processo na Biodança em 2005, convidada por hoje meu companheiro Werner 

Robert Schmidek que também me ofereceu a oportunidade em ser voluntaria na Associação 

dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região (ADEVIRP). 

No período em que desenvolvíamos esse trabalho com um grupo de crianças, de 

adolescentes e em seguida de adultos, iniciei (2008) e conclui minha formação de Facilitadora 

(2012) e Didata de Biodança (2014). Ao ajudar e posteriormente conduzir as aulas de 

Biodança eu cada vez mais me perguntava: como essas pessoas me vêm? Essa pergunta 

norteou minha convivência com eles por anos e ainda me acompanha.  

Durante o meu período de convivência com os deficientes visuais aprendi muito sobre 

enxergar. Isso mesmo, enxergar! Aquela realidade me revelaram as múltiplas facetas que 

envolve o ver. O óbvio (não se enxerga apenas com os olhos) que, embora eu soubesse, era 

apenas uma construção mental. E, aos poucos fui me abrindo e me transformando. O que no 

início às vezes era estranho e inseguro foi se tornando surpresa, aventura e estímulo positivo. 

Aprender a não olhar apenas com os olhos, fez-me abrir minha visão, e isso me fez enxergar a 

mim, a eles e à vida com outros olhos, outras lentes, outras vias. 

Um outro aspecto, o mais significativo no meu desenvolvimento pessoal, no entanto, 

foi que: a ausência de visão dos participantes, facilitava-me ser por não me sentir julgada por 

aparência/comportamentos externos advindos do ato de ver. Foram anos de privilégio, sem 

medo de ser categorizada, julgada, analisada pela minha aparência ou o que se via, anterior a 

qualquer outra forma de percepção do outro e do mundo. Olhares ausentes e generosos de não 

julgamento. Não que não houvesse avaliação, julgamentos e preconceitos. Mas... não sei 

muito explicar. É preciso conviver para se entender. 

Com os anos entendi, compreendi que eles me construíam/avaliavam/julgavam por 

outros caminhos e que nesse caminho o tempo de convivência era importante. Quem enxerga 

não faz do tempo um aliado de abertura a outros sentidos. A partir disso eu me dediquei a 

acalmar o meu próprio olhar excessivamente viciado no imediatismo e nas necessidades 

impostas de adequações sociais.  

Meu olhar foi profundamente transformado nesse processo. Eu já não conseguia olhar 

o mundo apenas com o olhar dos olhos dos que vêm. Passei a também olhar o mundo com o 

olhar que os olhos não vêm. 

Eu ouvia os depoimentos dos alunos quanto aos benefícios que eles percebiam em si-

mesmos com a atividade, e ao mesmo tempo, cada vez mais eu queria que o mundo visse esse 



 
 

 
 

grupo social, soubesse do quanto à deficiência visual pode nos ensinar e também o quanto a 

Biodança poderia contribuir na vida de algumas pessoas ajudando-as a fortalecer sua 

identidade como indivíduo pessoal e social. 

Nesse contexto, ao descer as escadas após uma aula de Biodança para alunos do curso 

de Terapia Ocupacional da USP/Ribeirão Preto eu me dei conta de que eu não poderia deixar 

de tentar levar ao mundo esses dois mundos que me transformaram existencialmente: a 

Biodança e a deficiência visual. 

Desse modo, incentivada pelo meu companheiro fui buscar ajuda, parceiros que 

pudessem me auxiliar nessa jornada. 

E em 2016, encontrei O Prof. Pedrão que reabriu as portas da Universidade para que 

eu pudesse reaquecer-me novamente na convivência universitária.  

A semente já não era mais apenas potencialidade, a vontade já havia sentido a 

presença, o imperativo da vida chamando-a à Vida!  

Mais uma vez peço perdão, uma “licença literária” por me estender ao falar de mim, 

em talvez não seguir o rigor das normas objetivas-teóricas. Isso é um ímpeto natural de 

integrar pensamento-sentimento, razão-emoção, apoiar minha razão em minha emoção. Um 

movimento, uma dança de aproximar em mim a minha própria dialética humana. 
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1.1 A DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Estima-se a visão ser responsável por 80% do nosso conhecimento (OLIVEIRA, 

2002). Do ponto de vista do cotidiano, supervalorizamos nossa visão, pelo fato de, 

culturalmente, ser essa dentre todas as outras possibilidades sensoriais, a mais requisitada na 

captação de informações, no desenvolvimento humano, aprendizagem e aquisição de 

conhecimento - um modelo visuocêntrico de construção de saber (GRANZOTO et al., 2003; 

LAIGNIER; CASTRO; SA, 2010). Um mundo organizado por pessoas que enxergam, dando 

à visão um papel essencial no desenvolvimento humano, dá à sua ausência, uma dimensão 

maior do que ela realmente tem (NUNES; LOMÔNOCO, 2010). 

Olhamos e nomeamos, olhamos e definimos, olhamos e identificamos. Intensificamos 

e naturalmente aprimoramos o olhar para fora, para o externo, a partir de um olhar crítico, que 

possui, na sua essência, uma avaliação racional e analítica do que se vê, provinda de raízes 

fortes e estruturadas de nosso modo cultural cartesiano de decodificação e construção de 

mundo. Recebemos pouco incentivo cotidiano para o desenvolvimento de um olhar 

observador contemplativo, sem julgamentos ao que se olha; e menos incentivo temos a 

desenvolver um olhar para o interno de modo sensível, emocionado e afetivo. Poucos são os 

incentivos externos e internos para que a nossa expressão integrada no mundo, nasça de uma 

interação dessas duas grandes vias expressivas: o racional e o afetivo. 

Podemos nos definir sensorialmente como seres “cartesiano-visuocêntricos”. Uma 

marca do nosso mundo moderno e ocidental. E aqueles que, por algum motivo não possuem 

essa capacidade, a visual, sofrem pela ausência de tal habilidade. Faltam-lhes lugares que os 

acolham para além de sua falta sensorial específica, que os façam perceber que são muito 

mais que suas incapacidades, e que são muito além de olhos que não vêm. 

O termo “pessoa deficiente” refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por si 

mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal, em 

decorrência de uma deficiência congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais 

(ONU, 1975). 

Dizemos que a pessoa tem uma deficiência sensorial quando a ela falta pelo menos um 

dos cinco sentidos de que o ser humano normalmente dispõe. Assim, deficientes visuais são 

aqueles que possuem limitação total ou parcial de captar ou interpretar estímulos visuais do 

meio ambiente (SILVA, 1999; SALOMÃO; MITSUHIRO; BELFORT, 2009), ou seja, sua 

construção de mundo externo ou interno não tem como matriz existencial os estímulos 
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visuais, fazendo com que a pessoa necessite de recursos, instrumentos específicos para 

desempenhar atividades do seu dia a dia (MOSQUERA, 2000). 

A deficiência visual pode ser total (cegueira) ou parcial (visão subnormal), congênita - 

pessoas que já nascem sem o recurso da visão; não possuem imagens pré-formadas, inclusive 

a imagem corporal de si mesmo, ou adquirida - pessoas que perderam a visão em algum 

momento da vida por causas diversas; possuem imagens mentais anteriores à deficiência 

(CAZÉ; OLIVEIRA, 2008).  

Num mundo criado por e para videntes, a identidade existencial dos deficientes visuais 

alicerça-se mais na sua não visão, do que, na potencialidade das suas outras capacidades de 

comunicação consigo e com o mundo. A falta do sentido mais valorizado culturalmente é seu 

companheiro constante. No cotidiano, de forma sutil ou não, é reforçado o não ser capaz de 

enxergar. A incapacidade ganha mais força na construção existencial do indivíduo com 

deficiência visual do que as suas potencialidades. 

Dois polos opostos são observados quando se fala em cegueira: o cego pode ser visto 

como indefeso, como um coitado; ou como detentor de um saber sobrenatural, mais 

capacitado para desvendar mistérios do que os videntes. Ambos os rótulos, respectivamente, 

coitadinho ou herói, embora antagônicos, são dois lados da mesma moeda. Sendo o fio que os 

une e os separa, a idealização, rótulos que trazem prejuízos à saúde dos cegos, seja pela 

subvalorização dos sentidos ou supervalorização dos sentidos (AMIRALIAN, 1997). 

Outra reflexão sobre a deficiência visual, é a teoria da substituição, segundo a qual a 

falta de um órgão seria compensada pelo melhor funcionamento de outros. Teoria equivocada 

que pressupõe a capacidade de adaptação do deficiente visual de forma simplista, ou seja, que 

a compensação da falta de visão pelos outros sentidos se daria de forma simples e automática 

- o que é consequência de uma concepção biologizante e restrita do ser humano 

(LOMÔNACO; NUNES; SANO, 2004; NUNES; LOMÔNACO, 2010). 

 

 

1.2 QUALIDADE DE VIDA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A CORPOREIDADE NA DEFICIÊNCIA 

VISUAL 

 

Viver e sentir-se bem no mundo é uma necessidade humana fundamental almejada 

pela maior parte dos seres humanos (MOREIRA et al., 2013). Nesse contexto, é consenso que 

a Qualidade de Vida (QV) é uma forma de avaliação desse bem-estar na vida, embora a 
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amplitude e a complexidade de interação entre aspectos biológicos, psicológicos e sociais que 

envolvam sua conceituação nos faça perceber que não representa apenas uma vida sem 

doenças, mas acima de tudo a busca pela felicidade e satisfação pessoal diante de todos os 

aspectos da vida (COSTA; DUARTE, 2006). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define QV como a "[...] percepção do 

indivíduo de sua proteção na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (WHOQOL 

GROUP, 1995).  

Um grupo de experts de diferentes culturas, chegaram a um consenso de que três 

aspectos são fundamentais a construção do conceito de QV: a subjetividade (própria 

percepção de saúde); multidimensionalidade (consideração de aspectos físicos, psicológicos, 

nível de independência, relações sociais, meio ambiente) e auto percepção positiva e negativa 

sobre si (FLECK et al., 1999). Tais considerações levaram à seguinte definição de Qualidade 

de Vida: “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (WHOQOL GROUP, 1994). 

Nesse estudo, delimitaremos a compreensão do fenômeno QV na perspectiva da 

saúde, “Qualidade de Vida Relacionada à Saúde” (QVRS), considerando dimensões 

especificas do estado de saúde (CAMPOS; RODRIGUES NETO, 2014), a sensação de bem-

estar do indivíduo, da sua percepção pessoal nos aspectos físico, psicológico, relação social e 

com o meio ambiente (WHOQOL GROUP, 1994, 1995, 1998b). Conceitos de bem-estar na 

autoavaliação subjetiva, ligadas ao impacto do estado de saúde sobre a autorrealização física e 

emocional, expressão de suas potencialidades, enfrentamento do stress normal da vida, 

contribuição na sua comunidade, em suma, a capacidade de viver plenamente (FLECK et al., 

1999). 

A QV pode ser mensurada por meio de instrumentos específicos e instrumentos 

genéricos. World Health Organization Quality of Life Instrumental-100 (WHOQOL-100) e 

sua versão abreviada: WHOQOL-bref são os instrumentos genéricos mais utilizados para 

mensurar a QV. Por terem sidos desenvolvidos de maneira colaborativa por diversas 

instituições espalhadas pelo mundo e amplamente testados em campo, estão disponíveis em 

20 idiomas e podem ser empregados em diferentes situações culturais, permitindo a 

comparação dos resultados mesmo em diferentes populações e países (WHOQOL GROUP, 

1998a; WHOQOL GROUP, 1998b). O uso do WHOQOL-bref identifica as necessidades 
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gerais de saúde e permite a observação ampla e individualizada da saúde e da vida das 

pessoas (FRÖHLICH et al., 2010; MUHWEZI; OKELLO; TURIHO, 2010).  

Segundo o Censo Demográfico realizado em 2010, cerca de 45.606.048 indivíduos na 

população brasileira têm algum tipo de deficiência e 18,60% dessa população é deficiente 

visual (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012). 

Estudos sobre a QV na população de deficientes visuais se tornam importantes para 

que os profissionais da saúde possam prestar uma orientação sobre as facetas que apresentam 

bons resultados e intervenções mais diretivas sobre aquelas que necessitam ser melhoradas 

para que essas pessoas tenham sua saúde e bem-estar mantidos ou elevados 

(INTERDONATO; GREGUOL, 2011; TORRES; VIEIRA, 2014; REBOUÇAS et al., 2016).  

O grau de deficiência (cegueira ou baixa visão) pode influenciar na percepção da QV 

desses indivíduos (BITTENCOURT; HOEHNE, 2006), e especificamente os cegos, se 

apresentam como um grupo social em que a menor QV, menor capacidade de 

desenvolvimento pessoal e maior dificuldade na conquista de uma plena integração se faz 

presente (GARCIA, 2014). Esses dois universos, Qualidade de Vida e deficiência visual, 

podem estar totalmente interligados, se retiramos o olhar daqueles que são ditos videntes e 

“normais”, e abrimos a lente (e também nossas mentes) para focarmos todas as interfaces que 

propiciam ao indivíduo uma melhor QV (INTERDONATO; GREGUOL, 2011). 

Não se questiona a relevância de programas de inserção social e ou reabilitação na 

promoção de saúde nas pessoas cegas ou com baixa visão (MOURA; BARCELOS, 2012), e 

alguns estudos observam que a inserção do deficiente visual nesses programas pode 

influenciar a avaliação da QV (BITTENCOURT; HOEHNE, 2006; MOURA; BARCELOS, 

2012). Para que os resultados sejam melhor avaliados nessa população é então sugerido que 

indivíduos que se encontram nesse contexto tenham a avaliação da QV feita antes e depois de 

frequentarem as atividades nesses espaços (BITTENCOURT; HOEHNE, 2006). 

Construímos nossa definição, externa e interna, e interagimos com o mundo através de 

uma corporeidade desenvolvida a partir da percepção sensorial-emocionada dos nossos cinco 

sentidos (PORTO, 2005). É a forma mais autêntica do humano ser representado no mundo, é 

ponto de partida e não deveria ser apenas vista como apêndice ou complemento educacional 

(ASSMANN, 1995).  

A complexidade da experimentação humana, dar significado e significação para as 

coisas do mundo, parte da sua capacidade de senti-lo, antes mesmo de qualquer pensamento 

(GUEDES, 1995), sendo o aprendizado pelo corpo, na perspectiva da deficiência visual, de 

particular interesse para esse grupo social. 
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A fenomenologia da corporeidade não é descrever um corpo, mas sim a qualidade e os 

significados de uma experiência, que esteja intimamente relacionada com esse corpo, um 

corpo que se expressa subjetivamente. Assim, compreender o corpo somente é possível a 

partir das suas experiências vivenciadas nas relações estabelecidas consigo, com os outros, 

com o mundo e com as coisas (TORO, 2005). 

O deficiente visual possui no corpo o suporte para a compreensão de si mesmo no 

mundo, e para elaborar bem sensações e emoções corporais, não precisa só dos olhos, mas do 

corpo inteiro para olhar, ver e enxergar (SANTOS, 1996). 

Estar apropriado corporalmente de si, inclui estar receptivo, saber reconhecer, e ter 

prontidão ativa a responder, afastando-se de estímulos externos que não estejam em 

ressonância com uma vida de saúde. É reconhecer que somos seres integrais e que todas as 

nossas dimensões (cognitiva, física, social, emocional e espiritual) são interconectadas e 

interdependentes umas com as outras (De SOUZA, 2000; ROCHA, 2003). 

Deslocar o nosso olhar da falta, para expandir nossa dimensão existencial sã, já 

existente, é fundamental na restauração da saúde mental e QV (SIMMONS; SANTIN, 2000; 

BATISTA, 2005; TORO, 2005). O cotidiano reforça a doença, a falta, a carência; nesse caso 

especificamente, a visão. Deixa de lado a valorização, incentivo, construção e reconstrução de 

um mundo interno e externo o qual já se expressa a partir de uma corporeidade que inclui o 

não enxergar, porém não se limita a ele. 

Precisamos educar o indivíduo com necessidades educacionais especiais, enquanto um 

todo, ou seja, nas suas diferentes dimensões (cognitiva, física, emocional, social e espiritual) e 

nas suas relações com o mundo à sua volta. Dessa forma, o pleno aproveitamento do nosso 

aparato sensorial não depende da quantidade de órgãos dos sentidos que possuímos, mas sim, 

das oportunidades qualitativas que recebemos para desenvolvê-los (FIORENTIN; LUSTOSA; 

ROCHA, 2004).  

Neste aspecto, intervenções no campo da promoção da saúde, podem contribuir para 

melhorar os níveis de mobilidade física e autonomia, melhor percepção de autoestima, sentido 

de cooperação, aceitação da condição da deficiência, interação com as pessoas ao redor, 

autoconfiança e independência e na QV de pessoas com algum tipo de deficiência (DIEHL, 

2008; GORGATTI; COSTA, 2008; INTERDONATO; GREGUOL, 2011; MOURA; 

BARCELOS, 2012).  

Espaços pedagógicos de expressão corporal e conexão com a realidade no presente 

oportunizam o indivíduo habitar seu corpo, reconhecê-lo e utilizá-lo na integralidade possível 

como instrumento relacional com o mundo, suavizando o impacto na natural limitação visual 
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orgânica e cultural dadas as poucas oportunidades que possuem de experienciar-se através da 

sua corporeidade. É preciso que se dê espaço para que surja o indivíduo que, apesar do que 

faz ou do que deixa de fazer e, do porquê faz ou deixa de fazer, é indivíduo, nem sempre 

normal, nem sempre doente; com limitações e potencialidades. É indivíduo e não doença. É 

indivíduo e não ‘normalidade’. É indivíduo e não ‘patologia’. É indivíduo é não ‘limitação’. 

Através da metodologia da Biodança, pretende-se construir esse espaço pedagógico 

que possibilita ao deficiente visual a expressão em dança do movimento emocionado, 

integrando a corporeidade na construção da identidade do deficiente visual. 

 

 

1.3 PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES EM SAÚDE 

 

A Organização Mundial de Saúde nas últimas décadas tem incentivado as Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) – termo brasileiro - para as chamadas, em 

outros países, Medicina Tradicional (MT), Medicinas Tradicionais Complementares (MTC), 

Medicina Alternativa e Complementar (MAC) e Medicina Integrativa (MI).  

As PICS foram institucionalizadas no Brasil no Sistema Único de Saúde (SUS) por 

meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) em maio de 

2006 pela Portaria GM/MS nº 971, considerando os seguintes serviços à população: 

homeopatia, medicina tradicional chinesa/acupuntura, plantas medicinais, fitoterapia, 

medicina antroposófica e termalismo social (BRASIL, 2006). Em março de 2017, a PNPIC 

foi ampliada em 14 outras práticas a partir da publicação da Portaria GM/MS nº 849/2017 e 

nessa portaria foi incluída a atividade de Biodança, totalizando 19 práticas (BRASIL, 2017), 

e, em 2018, realizou-se mais uma expansão e novas 10 práticas foram incluídas (BRASIL, 

2018). 

O Ministério da Saúde tem em sua ação centrada sobre o tripé: prevenção, promoção e 

recuperação da Saúde, tendo a concepção de saúde também centrada na promoção da QV dos 

usuários do sistema, garantindo uma maior integralidade e resolutividade da atenção à saúde 

(BRASIL, 2017). Sendo assim, a busca por intervenções terapêuticas na área da saúde que 

visem melhorar a QV dos indivíduos cresce (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; 

BITTENCOURT; HOEHNE, 2006) passando a ser objeto de interesse das políticas públicas 

no campo da promoção da saúde (SEIDL; ZANNON, 2004) que não esteja restrito à 

prevenção de doenças (TESSER et al., 2011; SILVA et al., 2014), e sim um conceito amplo, 
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que possibilita ao indivíduo exercer sua autonomia em alcançar melhores condições de vida 

(LIMA; SILVA; TESSER, 2014). 

A aceitação no mundo parece inquestionável e mesmo após uma década de 

implementação e crescimento nos últimos anos no Brasil na utilização das PICS na assistência 

à saúde, principalmente na Atenção Primária à Saúde (APS), com resultados positivos para os 

usuários e para os serviços que aderiram, o seu potencial terapêutico e suas contribuições para 

a saúde ainda são pouco exploradas (TESSER; SOUSA; NASCIMENTO, 2018; RUELA et 

al., 2019).  

A procura das medicinas complementares vem movendo a população não apenas pela 

necessidade de saúde, falta de procedimentos ou outros recursos. Há uma procura de ‘novas’ 

formas de aprender, praticar e cuidar da saúde, de si e dos outros, ou seja, ampliar a 

identidade do cuidado da forma tradicional racional e prática (que às vezes se apresenta 

desumana) e trazer bases de ações sensíveis e emocionadas à prática de cuidado na saúde 

(TELESI JUNIOR, 2016). 

Nesse contexto, desafios como a predominância do modelo biomédico no atendimento 

à saúde (ANDRADE; COSTA, 2010), a pouca informação aos estudantes nas faculdades 

(NASCIMENTO et al., 2018), o desconhecimento dos profissionais em atuação (BARRETO; 

VIEIRA, 2015; TESSER; SOUSA; NASCIMENTO, 2018), a capacitação e o pouco incentivo 

dos membros da equipe de saúde, no apoio aos profissionais não médicos e na compreensão 

das perspectivas das PICS (NAGAI; QUEIROZ, 2011; BARROS; FIUZA, 2014; 

GALVANESE; BARROS; D’OLIVEIRA, 2017), são limitações na inserção das PICS no 

SUS e sua contribuição para a integralidade das ações de saúde. 

Embora se tenha constatado a grande contribuição que as IES públicas fluminenses 

oferecem para a formação e qualificação dos profissionais de saúde dentro da temática das 

PICs, o perfil desse ensino mostrou-se ainda insuficiente para promover uma inserção 

integrada destas práticas no cuidado e consolidar sua contribuição para a integralidade das 

ações de saúde. 

É um desafio na ampliação das PICS também o fato de pouco se saber sobre o perfil 

dos profissionais que exercem as práticas (TESSER; BARROS, 2008; BARROS; SIEGEL; 

OTANI, 2011; AZEVEDO; PELICIONI, 2011; SOUSA et al., 2012; TEIXEIRA; LIN, 2013; 

TESSER; SOUSA; NASCIMENTO, 2018), a grande diversidade de PICS e a pouca 

investigação acadêmica brasileira apesar da sua gradativa introdução nos cursos de graduação 

(CONTATORE et al., 2015; TESSER; SOUSA; NASCIMENTO, 2018). É necessidade atual 

potencializar uma massa crítica de pesquisadores, professores e praticantes nas universidades 
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e nos serviços de saúde, interessados em adotar ou colaborar/apoiar as PICS, ou seja, 

profissionais que adotem diferentes paradigmas, menos centrados na doença, em sua prática 

de cuidados (BARROS; SIEGEL; OTANI, 2011; BROOM; ADAMS, 2013; HARAMATI et 

al., 2013; TEIXEIRA; LIN, 2013; WILES; ADLER, 2013). Mesmo assim, 69% das pesquisas 

já existentes no país possuem como descritor ‘atenção primária em saúde’, ressaltando a 

potente relação das PICS com a Atenção Primária à Saúde, pois os profissionais da Estratégia 

Saúde da Família são os seus maiores promotores (TESSER; SOUSA; NASCIMENTO, 

2018). 

O som musical intervém diretamente no estado de consciência do sujeito e também 

surpreende por sua capacidade de influenciar o comportamento das pessoas (GODOY, 2014). 

Estudos mostram que a intervenção musical pode ser um recurso terapêutico que tem sido 

cada vez mais utilizado como terapia complementar para promover relaxamento, conforto 

emocional e sensação de bem-estar (LEARDI et al., 2007; FRANZOI et al., 2016). É uma das 

melhores maneiras de manter a atenção devido à constante mistura de estímulos novos e já 

conhecidos (RUUD, 1986), uma linguagem “não verbal” com acesso a estados de nossa 

psique que podem influenciar o estado emocional do indivíduo de maneira singular por 

produzirem reações fisiológicas interligadas ao conteúdo emocional, envolvendo muitas 

variáveis (VARGAS, 2012).  

As músicas são capazes de influenciar o corpo todo através das reações emocionais e 

fisiológicas (CARTER, 2009; TAETS et al., 2019) que de maneira integrativa e holística 

representam possibilidades de mudanças comportamentais significantes (VARGAS, 2012; 

TAETS et al., 2019) as quais afetam não só o próprio indivíduo, mas também o universo que 

o rodeia em todas as suas manifestações e formas (WEIGSDING; BARBOSA, 2014). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 BIODANÇA 

 

Este estudo tem como fundamentação teórica as reflexões sobre o sistema de 

desenvolvimento humano criado e desenvolvido pelo antropólogo, psicólogo e poeta chileno 

Rolando Toro Araneda (1924-2010) chamado Biodança.  

A prática da atividade de Biodança busca a integração no indivíduo e do indivíduo em 

seu meio. Da mesma forma, através de uma visão transdisciplinar da construção do 

conhecimento ele integra conceitos da biologia, fisiologia, psicologia, sociologia, 

antropologia, física, mitologia entre outras que possibilitem a compreensão da vida como um 

processo cósmico de desenvolvimento expresso em níveis de organizações crescentes. 

A identidade de homem para TORO (2005) perpassa pela percepção que somos seres 

biocosmológicos. Somos filhos do cosmos, habitamos o planeta terra, seres que pensam, 

sentem, amam e se expressam na vida (dançam). Seres relacionais! E que, passamos a saber 

mais de nós quando interagimos na vida, com a vida, entre e intra espécie. Somos serem em 

expansão em ressonância com o movimento do universo. Seres em evolução pessoal em 

ressonância como a própria evolução do Universo. 

Dois aspectos fundamentais e originais são trazidos por Rolando Toro em suas 

reflexões dessa visão de homem cocriador da vida e dançarino na vida: (a) princípio 

biocêntrico e (b) inconsciente vital. 

(a) O princípio biocêntrico tem como ponto de partida a vivência de um universo 

organizado em função da vida. Não apenas a vida humana – princípio antropocêntrico 

– o paradigma cultural mais forte de orientação das ações humanas. Um universo vivo. 

O ser humano conjuntamente com astros, plantas, animais são componentes de um 

sistema vivo maior. A vida é o maior valor e direito intrínseco de todo e qualquer ser 

vivo. O princípio biocêntrico é o fundamento de toda a teoria da Biodança e que 

orienta a transformação existencial que buscamos: a vida orgânica e interdependente. 

(TORO, 2005). 

(b) O inconsciente vital refere-se ao psiquismo celular. No processo integrativo no 

indivíduo há três forças psíquicas atuantes: o inconsciente pessoal, a memória do 

sueito; o inconsciente coletivo, a memória da espécie, e; o inconsciente vital – 

memória cósmica, conceituações teóricas trazidas respectivamente por Freud, Jung e 

Rolando Toro (TORO, 2005). 
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A Biodança, é uma atividade que, necessariamente, se realiza em grupo e onde a 

expressão de movimento (dança) é o meio de desenvolvimento pessoal. Etimologicamente 

significa ‘dança da vida’, a união do prefixo grego ‘bio’ (vida) com ‘dança’. O nome original 

em língua espanhola registrado pelo seu criador é Biodança, mas, para fins deste estudo, será 

utilizada a versão em língua portuguesa. 

A Biodança é um sistema de integração humana, de renovação orgânica, de 

reeducação afetiva e de reaprendizagem das funções originais da vida. A sua metodologia 

consiste em induzir vivências integradoras por meio da música, do canto, do movimento e de 

situações de encontro em grupo (TORO, 2005). 

Na década de 60, motivado por uma inquietude em transformar o ambiente nos 

hospitais psiquiátricos no Chile, incorporando ações mais humanizadas resolveu levar música 

e movimento aos internos. Observando, fenomenologicamente, o efeito que a música exercia 

no comportamento de pacientes psiquiátricos, Rolando Toro iniciou seu processo de 

construção e sistematização do que, posteriormente, tornou-se conhecido mundialmente como 

“Sistema Biodança®, Rolando Toro”. 

Melhorias positivas nos aspectos social, de pensamentos positivos, sensações 

corporais positivas, movimentos e sentimentos foram perceptíveis nos participantes dos 

grupos de Biodança (D’ALENCAR et al., 2006; RIBEIRO, 2008; CLAVIJO, 2009). Esse é o 

possível mecanismo de relação entre Qualidade de Vida e Biodança. Possibilitar no momento 

presente a expressão saudável das potencialidades dos indivíduos, num contexto de inclusão 

social.  

A expressão “dança”, na Biodança, tem sua definição baseada na antropologia, e não 

tem relação com o alcance de uma determinada performance, competição, comparação ou 

espetáculo. Em essência, segue o pressuposto, de que, o movimento, a dança, se origina de um 

impulso deflagrado pela música e associado a uma emoção interna, que comove e move, 

transformando exercícios específicos em vivências. Inspirado no sentido primordial da dança, 

a dança na Biodança se “estrutura a partir de gestos naturais do ser humano destinados a 

ativar a potencialidade afetiva que nos conecta a nós mesmos, ao semelhante e ao universo” 

(TORO, 2005, p.14). 

A dança na Biodança é um momento íntimo de autenticidade expressiva, a 

manifestação da identidade do indivíduo no agora. Esse processo se dá aos poucos, à medida 

em que a confiança em si e no grupo se estabelecem, à medida que novamente se reestabelece 

organicamente a reconexão consigo e com os outros através dos exercícios propostos de 

forma individual ou em grupo. 
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Os sentidos vivenciados a partir da dança pelos indivíduos no contexto da Biodança, 

configura-se nas metamorfoses do corpo, como expressão da identidade. Quando nos 

relacionamos em grupo é preciso conhecer a diferença, compreender a diferença e aprender 

com a diferença, respeitando o indivíduo como ser humano. Nesse aspecto, a Biodança 

também contribui na construção do indivíduo psicossocial saudável. Contribui também 

socialmente para uma organização coletiva includente da diversidade (REIS, 2012a). 

A identidade de um indivíduo é única, diferenciada e inconfundível. Um conjunto de 

características psicobiológicas presente em cada célula. Sob a ótica da Biodança a identidade 

só se revela plenamente na presença do outro; é fortalecida na relação amorosa, ao mesmo 

tempo que a torna vulnerável devido ao contato e aos processos de fusão; é permeável aos 

agentes externos e em especial a música; a comovedora vivência de estar vivo proporcionada 

pelo movimento de dança ativa o núcleo central da identidade, portanto, é capaz de 

desencadear modificações terapêuticas (TORO, 2005). 

“Dançar para o indivíduo cego é ‘ver’ com o corpo o que os olhos não podem 

enxergar; é ultrapassar os limites impostos pela deficiência visual” (CAZÉ; OLIVEIRA, 

2008, p.6). O homem é um interessado em viver experiências diversas para compor a si, 

preencher sua história de vida. Inserido num sistema social que evolui, também se 

desenvolve, respeitando sua singularidade e sua capacidade de autonomia. Possibilitar a 

expressão motora, movimentar-se, promover experiências de interação social, para o 

deficiente visual, passam a ser possibilidade de autonomia adquirida passo-a-passo em um 

processo contínuo.  

O indivíduo expressa sua identidade através de cinco canais biológicos (tendo como 

base nosso potencial genético) nomeados na Biodança de linhas de vivência: vitalidade, 

sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência. Os primeiros contatos e as primeiras 

experimentações no mundo enquanto bebês são os períodos mais vulneráveis ao 

desenvolvimento dessas linhas de vivências, influenciando aspectos pessoais como: 

capacidade de vínculo, capacidade de expressão, autoestima, sentimento de segurança, 

capacidade de desfrutar (TORO, 2005).  

O Universo está em constante movimento e expansão, o ser humano imerso nesse 

ritmo da vida, tende também ao crescimento e ao desenvolvimento. Portanto, aspectos do 

ambiente, fatores socioeconômicos e os encontros durante a vida são capazes de modular a 

expressão da identidade do indivíduo, limitando ou ampliando suas fronteiras para que 

possamos nos expressar em todo nosso esplendor.  
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A seguir, são apresentadas as linhas de vivências em ordem crescente de 

desenvolvimento humano (TORO, 2005). 

Vitalidade - em termos gerais é a capacidade de se afirmar na vida e na busca de 

estados saudáveis e equilibrados. A capacidade de delimitar espaço, de lutarmos por aquilo 

que acreditamos e de enfrentarmos o mundo. Também pode significar ter uma boa noite de 

sono. Assim, a vitalidade se relaciona tanto ao desejo exploratório quanto ao desejo de 

sossego. Do ponto de vista existencial é possuir fortes motivações para viver e possuir energia 

disponível para a ação (ímpeto vital). Sentimentos de alegria interior, entusiasmo, plenitude 

existencial são características de uma pessoa vital. A integração das cinco linhas de vivência 

reforça a vitalidade devido à elevação global das motivações para viver. 

Sexualidade - em seu sentido mais amplo, é a capacidade de sentir prazer de viver. É 

progressivamente desvincular o prazer do sentimento de culpa. Dissolver as couraças culturais 

que difamam o corpo e associa fortemente sexualidade aos genitais e ao que é sujo e impuro. 

Na Biodança restabelecer a conexão orgânica com a sexualidade é possibilitar que floresça 

internamente e naturalmente o prazer. O prazer de caminhar, comunicar, comer, a 

autopercepção da sacralidade e a beleza do corpo Experienciar seu ser integrado, corpo-

mente, em contato com a vida, como por exemplo, sentir a brisa acariciar a pele, e por tal, 

motivar a abertura e continuidade da própria vida.  

Criatividade – capacidade de renovar-se na própria vida, uma função auto 

transcendente em ressonância com o próprio movimento de impermanência da vida. A 

capacidade de romper com o convencional, permitir-se brincar, experimentar, errar, sair do 

seu próprio modo convencional. Um impulso de inovação frente à realidade que se traduz em 

novos atos, comportamentos frente ao cotidiano. Desenvolver a capacidade de se expor, ousar 

e aos poucos, expressar cada vez mais você mesmo, ao experimentar ações menos 

padronizadas e automatizadas. 

Afetividade – o mundo dos sentimentos. Um estado de afinidade profunda consigo e 

para com os seres, capaz de originar sentimentos de amor, amizade, altruísmo, maternidade, 

paternidade, companheirismo, empatia, solidariedade e comunhão com a espécie. No entanto, 

sentimentos também opostos como a ira, os ciúmes, a insegurança, a inveja, podem ser 

considerados integrantes do complexo fenômeno da afetividade. Através da afetividade nos 

identificamos com outras pessoas e somos capazes de compreendê-las, amá-las e protegê-las, 

mas também de recusá-las e agredi-las. A afetividade nas aulas de Biodança pode ter a 

dimensão do “amor diferenciado”, dirigido a uma só pessoa, e a do “amor indiferenciado”, 

dirigido à humanidade. As formas patológicas da afetividade se expressam na destrutividade, 
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a discriminação social, o racismo, a injustiça e os impulsos autodestrutivos. A afetividade é 

um estado evolutivo superior (mais desenvolvido nos mamíferos) unido ao processo evolutivo 

da espécie. Pessoas inteligentes e sensíveis, mas sem capacidade de amor são capazes de 

inconcebíveis níveis de violência. 

Transcendência - uma função natural do ser humano de vinculação essencial com tudo 

o que existe: seres humanos, animais, vegetais, minerais; em síntese, com a totalidade 

cósmica. A capacidade de experimentar estados de expansão de consciência ao superar os 

limites do Ego e ir para além da autopercepção, para identificar-se com a unidade da natureza 

e com a essência das pessoas. Transcender é estar aberto e entregue ao fenômeno do instante, 

é por tal, transitar entre a percepção intensificada de si mesmo e a percepção ampliada de si 

mesmo no eterno do agora.  

O momento de intimidade integrada com si mesmo e expresso em dança, chamamos 

de vivência. Música, movimento (dança) e vivência estão dinamicamente interconectados 

formando um todo indissociável. E é nesse contexto de grupo acolhedor, com diminuição da 

competitividade, julgamento e estresse que redescobrimos e ampliamos a expressão de nossas 

potencialidades e essas são reintegradas sucessivamente. 

A vivência é a base da metodologia da Biodança. Na construção do conceito de 

vivência em Biodança, inicialmente cita o filósofo alemão Wilhelm Dilthey, que diz ser a 

vivência algo revelado no complexo psíquico dado na experiência interna de um modo de 

existir a realidade do indivíduo. A partir desse olhar, define seu conceito de vivência: “a 

experiência de nós mesmos anterior a qualquer elaboração simbólica ou racional, vivida com 

intensidade no momento presente, envolvendo a cenestesia, as funções viscerais e 

emocionais” (TORO, 2005, p. 29/30). 

Na metodologia da Biodança o facilitador observa esse indivíduo na sua expressão 

sem julgamento e incentiva vínculos de afeto consigo (autocuidado), autorregulação entre 

suas possibilidades e limites (autonomia), através do constante convite a uma conexão com a 

sua corporeidade e à expressão do que sente. Em cada aula propõem-se exercícios que 

facilitem, e ajudem o próprio indivíduo a encontrar em si potencialidades positivas de 

ajustamento individual e social.  

O despreparo dos profissionais de saúde quanto a limitações e potencialidades dos 

deficientes visuais, a atuação de um reduzido número de enfermeiros e o pouco interesse no 

estudo dessa temática com esse grupo social traz um desafio em planejar ações de saúde a 

essas pessoas (DE FRANÇA et al., 2016). 

Artigos teóricos e de pesquisas a nível acadêmico são necessários na solidificação 
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quanto à eficiência de práticas e teorias. A Biodança é uma atividade recente, que em sua 

metodologia une diferentes conhecimentos de música, movimento, psicologia, biologia e 

necessita de profissionais e pesquisadores dispostos a sistematizar suas práticas no formato 

acadêmico para que assim a atividade possa se difundir em outros contextos. 

Sendo assim, acredita-se que a prática da Biodança por pessoas portadoras de 

deficiência visual congênitas ou não, tenha potencial para contribuir no resgate da QV dessas 

pessoas, por possibilitar a ampliação de seus repertórios motores (através da dança) e de um 

reaprendizado emocional (através da vivência), onde novos vínculos afetivos positivos 

consigo, com a vida e com o grupo social onde estão inseridos possam ser reestabelecidos. 

Considerando a hipótese de que a Biodança tem por objetivo desenvolver potenciais 

e/ou restabelecer funções do indivíduo para que este possa alcançar uma melhor integração 

intra e/ou interpessoal (TORO, 2005; D’ALENCAR et al., 2006) e, em consequência, uma 

melhor QV. E que, diante desse cenário de relevância da corporeidade no deficiente visual, da 

pouca existência de trabalhos com a utilização da Biodança como recurso terapêutico, da 

inexistência de trabalhos que abordem o tema desse trabalho: Biodança com deficientes 

visuais, parece-nos válido e relevante o trabalho aqui apresentado. 

A hipótese que este estudo pretendeu responder foi a seguinte: a Biodança é capaz de 

contribuir na Qualidade de Vida de pessoas portadoras de deficiência visual?  

Desse modo, acredita-se que os resultados deste estudo possibilitarão uma visão geral 

da Qualidade de Vida das referidas pessoas e evidenciarão a Biodança, que pode ser oferecida 

nos diversos serviços de assistência à saúde mental e a saúde de forma geral, articulada com 

outras ações, visando inserir-se nas lacunas das necessidades gerais de bem-estar de quem 

utiliza os referidos serviços. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 



OBJETIVOS   37 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar a contribuição da Biodança na Qualidade de Vida de deficientes visuais. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Investigar comparativamente a contribuição da Biodança na Qualidade de Vida de 

deficientes visuais que praticavam Biodança há um considerável período de tempo e de 

deficientes visuais que praticaram da Biodança apenas no período estipulado para a pesquisa. 

 

Investigar comparativamente a contribuição da Biodança na Qualidade de Vida de 

deficientes visuais cegos e de deficientes visuais com baixa visão. 

 

Compreender, a partir da experiência do deficiente visual, elementos que caracterizem 

a contribuição da Biodança em suas Qualidades de Vida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODO
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4.1 ANTECEDENTES DA PESQUISA 

 

As aulas de Biodança iniciaram semanalmente de forma regular na ADEVIRP no ano 

de 2006, com grupos de crianças, adolescentes e adultos de acordo com sua faixa etária de 

desenvolvimento. A participação sempre se deu respeitando a iniciativa do aluno, em fluxo 

contínuo, podendo entrar ou sair no grupo de acordo com sua disponibilidade. Essa condição 

é essencial e alinhada com a própria metodologia da Biodança que entende que o respeito à 

decisão de participação é condição indiscutível e soberana para que o processo de 

autoconhecimento possa se desenvolver da melhor forma para todos os envolvidos. No 

segundo semestre de 2016 foram suspensas as atividades regulares semanais, com o objetivo 

de efetuar um distanciamento entre o período de voluntariado e delimitação do contexto 

científico. 

 

 

4.2 TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo de delineamento quantitativo e qualitativo. Uma intervenção quase-

experimental (não randômica) com grupo único de comparação antes/depois. Tendo como 

enfoque o embasamento teórico na perspectiva da Biodança e seus princípios de 

desenvolvimento humano. 

O pesquisador qualitativo tem como verbo norteador das suas ações reflexivas a busca 

pela compreensão do fenômeno, das questões singulares dos indivíduos e suas experiências e 

vivências no grupo em que estão inseridos (MINAYO, 2012). Ao pesquisador também cabe 

associar dois movimentos: a autopercepção crítica de si mesmo ao olhar atento, curioso e 

diminuído de julgamentos e adequações prévias no percorrer do processo de pesquisa ao se 

aproximar do seu ‘objeto’ de estudo. 

 

 

4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Participaram do presente estudo, 17 pessoas maiores de 18 anos portadoras de 

deficiência visual congênitas ou não, de ambos os sexos, que frequentam a ADEVIRP. 
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Os critérios de inclusão no estudo foram: ter idade igual ou superior a 18 anos, ser 

capaz de se comunicar verbalmente e frequentar a ADEVIRP. Foram considerados critérios 

de exclusão: apresentar dificuldade de comunicação e compreensão das perguntas; não ter 

frequentado pelo menos 50% das aulas; desistência espontânea durante o processo; mudança 

de cidade; e, desistência por indicação médica, internação. 

A identificação dos participantes, a fim de preservar o anonimato, foi apresentada 

nesse trabalho com a letra I (indivíduo) seguido por número. Essa mesma numeração seguirá 

na apresentação dos dados qualitativos. 

 

 

4.4 LOCAL 

 

No último censo de 2010 a população residente na cidade de Ribeirão Preto era de 

604.682 habitantes. Desse total, 132.329 se definiram portadores de alguma deficiência, 2.000 

cegos totais, 12.965 pessoas com grande dificuldade visual (ambas as situações rankiando a 

cidade em nono lugar no estado de São Paulo) e 83.654 com alguma dificuldade relacionada a 

visão (oitavo lugar no estado de São Paulo) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2012). 

A ADEVIRP surgiu da união da Escola Prof. Cid de Oliveira Leite e com o Centro de 

Educação Especial e Ensino Fundamental Egydio Pedreschi e com muitas outras pessoas 

interessadas da sociedade que perceberam a necessidade de se complementar a educação das 

pessoas com deficiência visual. É uma organização da sociedade civil, que presta serviço 

gratuito e permanente a pessoas com deficiência visual de Ribeirão Preto, instituída no 

município há 22 anos. Desde 1998, é presidida pela Sra. Marlene Taveira Cintra, deficiente 

visual, psicóloga, pedagoga e professora especializada em deficiência visual (ASSOCIAÇÃO 

DOS DEFICIENTES VISUSAIS DE RIBIERÃO PRETO E REGIÃO, 2019). 

A instituição atende hoje 150 pessoas com deficiência visual (com cegueira ou baixa 

visão) com idade de 18 meses até adultos, de segunda a sexta-feira, entre 07h30 e 17h. 

Localiza-se no Município de Ribeirão Preto, no bairro Jardim Irajá, região central de Ribeirão 

Preto. No entanto, a área de abrangência territorial engloba todas as regiões do município, 

atendendo demandas de todos os CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, órgãos da Saúde, 

Educação e Justiça. Seus recursos financeiros provém de: Convênio com a Secretaria 

Municipal de Educação de Ribeirão Preto, Subvenção Municipal da Secretaria da Assistência 
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Social, Projeto Aprovado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Ribeirão Preto para captação de recursos através do imposto de renda, e da contribuição de 

associados, doações e promoção de eventos beneficentes (ASSOCIAÇÃO DOS 

DEFICIENTES VISUSAIS DE RIBIERÃO PRETO E REGIÃO, 2019). 

Tem como missão, proporcionar ao deficiente visual a segurança e a capacidade de ser 

indivíduo de sua própria história, sendo estimulado a explorar sua criatividade e 

potencialidades através de atividades educacionais, profissionais, esportivas, culturais e de 

lazer, em busca da autonomia e inclusão social. Este serviço especializado é oferecido no 

município apenas por esta instituição e tem como impacto nas suas ações executadas na 

sociedade, trabalhar pelo rompimento de barreiras arquitetônicas e atitudinais, a luta pela 

dignidade da pessoa humana e pela efetivação dos direitos, previstos no Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. O foco de atenção da instituição é o atendimento educacional especializado, 

a contribuição para o desenvolvimento humano global e a inclusão educacional e social das 

pessoas com deficiência visual, através de ações, recursos e serviços com o objetivo de 

melhorar a QV e a convivência sócio-familiar em parceria com as famílias, escolas, empresas 

e comunidade em geral, visando sua inclusão como um todo, num trabalho centrado também 

na família, escola e comunidade (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUSAIS DE 

RIBIERÃO PRETO E REGIÃO, 2019).  

 

 

4.5 COMPROMISSO ÉTICO 

 

O projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(CEP-EERP\USP) recebendo o número de protocolo CAAE: 81405317.7.0000.5393 (Anexo 

A) e segue os pressupostos da resolução número 466/12 do Ministério da Saúde sobre 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A) foi transcrito 

em Braille (Apêndice B), por um profissional da ADEVIRP e aplicado de forma coletiva, 

onde, conjuntamente, foi lido por um profissional da ADEVIRP na presença também da 

pesquisadora responsável que se disponibilizará para possíveis esclarecimentos no local. 

Dessa forma, foi mantida a autonomia dos participantes que possuíam a leitura Braille, bem 

como, de seus pares que serviram de testemunha da idoneidade do conteúdo lido. 
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4.6 COLETA DE DADOS 

 

4.6.1 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2018 em três etapas: 

Etapa 1: A apresentação e o convite para os alunos participarem do projeto de pesquisa 

foi feito nas salas de aula de apoio pedagógico na instituição. O TCLE foi lido coletivamente 

na presença das professoras e acompanhado por um aluno com conhecimento da escrita 

Braille. Após essa apresentação foram agendadas reuniões individuais com cada participante 

para assinatura do TCLE, preenchimento da Escala de Avaliação de Qualidade de Vida da 

OMS World Health Organization Quality of Life Assessment-Bref (WHOQOL-bref) (FLECK 

et al., 2000) que avalia a Qualidade de Vida dos entrevistados, e para possíveis 

esclarecimentos, no local de estudo, em sala reservada. A pesquisadora leu a escala para os 

participantes e o seu preenchimento teve duração média de 37min. Esse processo não foi 

gravado. Contudo, a aplicação do questionário (principalmente na primeira aplicação) se 

revelou um momento em que os participantes sentiram a necessidade de comentar o porquê de 

suas respostas. Como não estava previsto a gravação, a pesquisadora destacou a cada 

entrevista os elementos importantes num caderno de anotações. 

Etapa 2: Foram programadas 16 aulas de Biodança, contudo, houve a necessidade de 

cancelar uma das atividades a pedido da direção da instituição por motivo de compromisso 

externo fora da cidade de Ribeirão Preto dos participantes. Então, efetivamente foram 

realizadas 15 aulas de Biodança, uma vez por semana, com duração média de 1h10min. Após 

cada aula, a partir das perguntas disparadoras (como me senti ou o que eu senti na vivência de 

hoje?), foi aberto um momento para o compartilhamento de forma espontânea de cada 

indivíduo sobre o que foi vivenciado.  

Essa conversa foi gravada e alguns pontos considerados importantes foram registrados 

em um caderno de campo. Em alguns momentos foi necessário que a pesquisadora 

estimulasse o diálogo com a intenção de facilitar a troca entre os participantes. A roda de 

conversa livre teve duração média de 16 min. 

Etapa 3: Ao término das 15 aulas, foi novamente aplicada individualmente numa sala 

reservada no local de estudo, a Escala de Avaliação de QV com duração média de 14min. 

Conjuntamente foi utilizado um questionário construído pela própria pesquisadora com uma 

parte constituída por perguntas acerca de variáveis relacionadas ao perfil sociodemográfico, 

registrada de forma escrita pela própria pesquisadora, e outra, que foi gravada e teve duração 
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média de 26min para cada participante, sobre a autopercepção da contribuição da Biodança na 

sua Qualidade de Vida (Apêndice C). 

 

4.6.2 INSTRUMENTOS 

 

A - Questionário sobre dados sociodemográficos e histórico na deficiência visual   

(Apêndice C) 

Este questionário foi construído pela própria pesquisadora e composto pelas seguintes 

questões: nome, data de nascimento/idade, sexo, escolaridade, ocupação, estado civil, com 

quem vive (número de membros da família nuclear), grau de deficiência visual e desde 

quando é deficiente visual. 

 

B - Entrevista semi-estruturada sobre a autopercepção da Qualidade de Vida a partir das 

vivências no grupo de Biodança (Apêndice C) 

 Este questionário foi construído pela própria pesquisadora e é composto pelas 

seguintes questões: Há quanto tempo você faz Biodança?; O que motiva você a frequentar a 

atividade?; Como você percebe o seu corpo e a si próprio quando está participando da aula de 

Biodança?; Descreva uma vivência/exercício na Biodança, um momento que tenha sido 

significativo para você e explique o porquê escolheu esta vivência/exercício; Houve 

contribuição da Biodança na sua qualidade de vida? Você pode descrever esta contribuição? 

 

C - Escala de Avaliação de Qualidade de Vida (WHOQOL-bref) (Anexo B) 

A versão brasileira do WHOQOL-bref utilizada no presente estudo é validada 

(FLECK et al., 2000), e consiste numa versão abreviada do WHOQOL-100 (WHO, 1998; 

WHOQOL GROUP, 1998b). O instrumento utilizado é composto por 26 questões, sendo que 

duas delas são gerais (Como você avaliaria sua qualidade de vida? E Quão satisfeito(a) você 

está com a sua saúde?) e as outras 24 representam cada uma das 24 facetas que compõem o 

instrumento original. No WHOQOL-bref, cada faceta é avaliada por apenas uma questão. O 

questionário é sobre a autopercepção da QV, com graduação nas respostas tendo como 

referência as duas últimas semanas. 

O WHOQOL-bref é composto por quatro domínios. Cada domínio apresenta um 

número específico de facetas (Quadro1) (WHOQOL GROUP, 1998b). 
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Quadro 1 – Domínios e facetas presentes no instrumento WHOQOL-bref. Ribeirão Preto, SP, 

Brasil, 2020 

Domínios Facetas 

1. Físico 

- dor e desconforto 

- energia e fadiga 

- sono e repouso 

- mobilidade 

- atividades da vida cotidiana 

- dependência de medicação ou de tratamentos 

- capacidade de trabalho 

2. Psicológico 

- sentimentos positivos 

- pensar, aprender, memória e concentração 

- autoestima 

- imagem corporal e aparência 

- sentimentos negativos 

- espiritualidade/religião/crenças pessoais 

3. Relações Sociais 

- relações pessoais 

- suporte (apoio) social 

- atividade sexual 

4. Meio Ambiente 

- segurança física e proteção 

- ambiente no lar 

- recursos financeiros 

- cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

- oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

- participação em, e oportunidades de recreação/lazer 

- ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 

- transporte 
Fonte: WHOQOL GROUP, 1998b. 

 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.7.1 ABORDAGEM QUANTITATIVA 

 

Após a coleta, os dados foram duplamente digitados em planilhas formatadas do 

programa Excel (Microsoft Office Excel® 2010), para verificação da sua consistência e, na 

sequência, transportados para o processamento da análise estatística para o software IBM 

SPSS® Statistics - versão 25.0. 

Na caracterização da amostra selecionada utilizou-se os procedimentos da estatística 

descritiva apresentando os valores mínimo, máximo, mediana e média (desvio-padrão) das 

variáveis numéricas e as frequências absoluta e relativa das variáveis nominais. Os dados da 

estatística descritiva serão apresentados e discutidos em relação aos valores medianos devido 

o tamanho da amostra. 
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Foram invertidos os escores (1 a 5) das questões 3, 4, e 26 do instrumento WHOQOL-

bref, para o cálculo dos valores médios das duas questões que avaliam a Qualidade de Vida 

geral (questões 1 e 2) e dos domínios Físico (questões 3,4,10,15,16,17,18), Psicológico 

(questões 5,6,7,11,19,26), Relações sociais (questões 20,21,22) e Meio ambiente 

(8,9,12,13,14,23,24,25), que posteriormente foram convertidos para uma escala de 0 a 100. 

Para comparar os escores médios do instrumento WHOQOL-bref sobre a QV 

percebida pelos deficientes visuais antes e após a Biodança utilizou-se o teste de Wilcoxon 

para amostras relacionadas. Na comparação da QV entre os grupos de cegos e baixa visão, ter 

ou não participado de grupo de Biodança anterior a pesquisa, utilizou-se o teste de Mann-

Whitney em cada fase (antes e depois). Para as análises estatísticas adotou-se o nível de 

significância α=0,05. 

 

4.7.2 ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

As gravações das rodas de conversa e das entrevistas foram transcritas na íntegra, 

preservando o discurso em sua completude, e os dados obtidos desses depoimentos analisados 

a partir da análise temática de conteúdo. 

A análise de conteúdo busca a compreensão dos significados no contexto da fala, para 

atingir mediante a inferência, uma interpretação mais profunda do fenômeno estudado 

(MINAYO, 2014). 

Essa técnica de análise possui sua eficiência e limites. Seu desenvolvimento perpassa 

pela criatividade do pesquisador ao seguir seu próprio caminho alicerçado em seus 

conhecimentos teóricos, competência, sensibilidade, intuição e experiência (CAMPOS, 2004). 

Visando à consistência dos resultados, a análise do material envolveu inicialmente 

várias leituras - pré-análise e exploração do material - de todo o conteúdo. Nessa etapa foram 

transcritos 7h32min de entrevistas gravadas com os participantes. Nessa fase, toma-se contato 

com o corpus a ser analisado, conhece-se o contexto e deixa-se fluir impressões. 

Várias leituras são efetuadas sem compromisso objetivo de sistematização, mas sim, 

tentando-se apreender de uma forma global as ideias principais e os seus significados gerais. 

(CAMPOS, 2004; MINAYO, 2014). Essa qualidade de leitura promove uma visão 

“descolada”, a qual permite ao pesquisador transcender a mensagem explícita e de uma forma 

menos estruturada e já conseguir visualizar, mesmo que primariamente, pistas e indícios não 

óbvios (CAMPOS, 2004). 



MÉTODO   46 

 

 
 

O processo de evidenciamento das unidades de análise temáticas, recortes do texto, é 

dinâmico e indutivo, ora a mensagem é explícita, ora as significações não aparentes do 

contexto levam em consideração que a relação que se processa entre o pesquisador e o 

material pesquisado é de intensa interdependência (CAMPOS, 2004).  

O tratamento dos resultados considera que, do ponto de vista operacional, a análise de 

conteúdo parte de planos iniciais para atingir níveis mais elevados, que ultrapassam os 

significados manifestos – interpretação dos dados. Relaciona estruturas semânticas 

(significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados. Articula a 

superfície dos textos descrita e analisada, com os fatores que determinam suas características: 

variáveis psicossociais, contexto cultural, contexto e processo de produção da mensagem 

(MINAYO, 2014).  

Nessa fase, o conteúdo foi sintetizado para facilitar a identificação de aspectos de 

convergência entre diferentes relatos e foram construídas categorias. Nesse estágio de análise 

as estruturas semânticas que podem incluir palavras, sentenças, frases, parágrafos ou um texto 

completo de entrevistas foram observados sob a luz da questão da pesquisa a ser respondida. 

Os resultados são apresentados de forma descritiva, de acordo com as categorias 

provenientes dos conteúdos das rodas de conversa e das entrevistas. Essas categorias foram 

agrupadas articulando os relatos dos participantes, os objetivos da pesquisa, e, os conteúdos 

do referencial teórico da Biodança dentro das cinco linhas de vivências (expressões 

existenciais): vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência, propostas por 

Toro (2005). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 
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5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Participaram da pesquisa 17 deficientes visuais usuários da ADEVIRP. Na 

Tabela 1 é possível observar a amostra predominantemente feminina (52,9%), de cegos 

(58,8%), idade média de 36 anos, variando de 19 a 58 anos de idade. A maioria dos 

entrevistados convive com companheiro (52,9%), possuem escolaridade de nível médio 

completo/incompleto (53%) e convivem com até quatro pessoas (88,2%). Observa-se, 

também, que a maioria dos participantes (58,8%) nunca havia feito Biodança. O Quadro 

2 apresenta uma caracterização mais detalhada dos participantes. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos deficientes visuais (n=17), segundo variáveis 

sociodemográficas. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2018 
 

Variáveis  N % 

Sexo     

Masculino  8 47,1 

Feminino  9 52,9 

Idade (anos)    

18 a 30  5 29,4 

31 a 40  6 35,3 

 > 41  6 35,3 

Grau de deficiência visual   

Cego  10 58,8 

Baixa visão  7 41,2 

Escolaridade    

Fundamental completo/incompleto  5 29,4 

Médio completo/incompleto  9 53,0 

Superior completo/incompleto  1 5,90 

Técnico  2 11,7 

Estado civil    

Com companheiro  9 52,9 

Sem companheiro  8 47,1 

Ocupação    

Estudante  6 35,3 

Aposentado  3 17,6 

Do lar  3 17,6 

Outras ocupações*  5 29,5 

Número de pessoas na família   

Até quatro 15 88,2 

Mais que quatro  2 11,8 

Participação em grupos de 

Biodança 
  

Já participaram  7 41,2 

Nunca participaram 10 58,8 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. Notas: * Outras ocupações: músico, radialista, cantor. 
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Quadro 2 – Perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa, segundo identificação do indivíduo, idade, sexo, escolaridade, profissão, 

estado civil, com quem convive, grau de deficiência visual, tempo de deficiência visual e participação ou não em grupos de Biodança anteriores à 

pesquisa. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2018 

 

Indivíduo 
Idade 

(anos) 
Sexo Escolaridade Profissão Estado Civil 

Com quem 

convive1 

Grau de deficiência 

visual 

Tempo de deficiência 

visual2 
Biodança3 

I-1 

 
34 M Médio completo Radialista Sem companheira 2 Cego 16 anos* Sim 

I-2 

 
50 M Técnico Aposentado Com companheira 5 Cego 5 anos* Não 

I-3 

 
43 F Fundamental completo Do lar Com companheiro 3 Cego 2 anos** Não 

I-4 
 

43 M Técnico incompleto Aposentado Com companheira 2 Cego 5 anos* Não 

I-5 

 
48 F Fundamental completo Do lar Com companheiro 3 Cego 11 anos** Não 

I-6 
 

25 F Médio completo Do lar Com companheiro 5 Cego 13 anos** Sim 

I-7 

 
38 M Fundamental completo Músico Sem companheira 0 Cego 38 anos Não 

I-8 
 

58 F Médio completo Aposentada 
Sem companheiro 

(viúva) 
4 Cego 34 anos* Sim 

I-9 

 
30 F Fundamental incompleto Do lar Sem companheiro 2 Deficiente Visual 28 anos Sim 

I-10 
 

38 M Superior incompleto Aposentado Sem companheira 3 Deficiente Visual 7 anos* Não 

I-11 

 
35 F Médio incompleto Estudante Sem companheiro 3 Deficiente Visual 28 anos* Sim 

I-12 

 
34 M Médio completo 

Auxiliar de 
depósito 

(afastado) 

Com companheira 3 Deficiente Visual 2 anos* Não 

I-13 
 

21 F Médio completo Estudante Sem companheiro 3 Deficiente Visual 7 anos** Não 

I-14 

 
19 F Médio completo Estudante Sem companheiro 3 Deficiente Visual 1 ano* Não 

I-15 
 

21 M Médio completo Cantor Sem companheira 4 Deficiente Visual 21 anos Não 

I-16 

 
37 M Fundamental completo - Com companheira 3 Cego 23 anos* Sim 

I-17 
 

43 F Médio incompleto Estudante Sem companheiro 4 Cego 20 anos** Não 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

Nota: 1 Número de membros da família nuclear. 2 *Antes do diagnóstico de cegueira/deficiência visual não apresentavam comprometimento visual severo; **Antes do diagnóstico de 

cegueira/deficiência visual apresentavam comprometimento visual severo. 3 Sim = participou de grupo de Biodança anterior a pesquisa; Não = nunca participou de grupo de Biodança anterior 

a pesquisa.. 
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Doze por cento dos participantes frequentaram o mínimo necessário de aulas (2 meses) 

para participar da pesquisa, 24% dos alunos frequentaram de 8-11 aulas e, 64% dos alunos 

frequentaram de 12-15 aulas (3 meses) (Gráfico 1). Segundo depoimento dos participantes do 

estudo, 41% das pessoas convivem com a deficiência visual, cegueira ou baixa visão, a cerca 

de 10 anos (Figura 2), sendo a média de tempo de deficiência visual de 18,6 ±14,7 anos. 

 

Gráfico 1 – Frequência de participação dos alunos na Biodança. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 

2018 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

Gráfico 2 - Distribuição do tempo de deficiência visual, em anos, dos participantes. Ribeirão 

Preto, SP, Brasil, 2018 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 
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5.2 QUALIDADE DE VIDA (WHOQOL-BREF) DOS DEFICIENTES VISUAIS 

 

Na Tabela 2 podemos observar que houve aumento na avaliação da Qualidade de Vida 

em 15 dos 17 participantes da pesquisa. Também é possível observar que mulheres com baixa 

visão foi o grupo que obtive maior percentual de elevação de QV seguidos por homens com 

baixa visão, mulheres cegas e homens cegos. 

 

Tabela 2 – Avaliação da Qualidade de Vida (WHOQOL-bref) por indivíduo, gênero, condição 

visual, antes e depois da Biodança, e média de todo o conjunto, Ribeirão Preto, SP, Brasil, 

2018 

 
Indivíduo Qualidade de Vida % % 

Antes Depois Depois - Antes Média 

CEGOS - Feminino     

I-3 64 78 +14  

I-5 78 88 +10  

I-6 76 80 +4 +6,4 

I-8 78 82 +4  

I-17 80 80 0  

CEGOS - Masculino     

I-1 90 98 +8  

I-4 76 82 +6  

I-2 90 92 +2 +1.2 

I-16 76 74 -2  

I-7 90 82 -8  

BAIXA VISÃO - Feminino     

I-9 66 74 +8  

I-11 64 84 +20 +14,5 

I-13 72 90 +18  

I-14 78 90 +12  

BAIXA VISÃO - Masculino     

I-15 66 78 +12  

I-10 66 74 +8 +9,3 

I-12 72 80 +8  

Fonte: elaborado pela autora, 2019.  

 

Na Tabela 3 estão dispostos os escores médios de QV obtidos para as duas primeiras 

questões sobre a Qualidade de Vida geral. Antes de se iniciar as aulas de Biodança observa-se 
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que ambas as questões apresentaram valores medianos semelhantes (80,0). Após as aulas, 

houve acréscimo nos escores medianos referentes às duas primeiras questões do instrumento 

autoavaliativo WHOQOL-bref, chegando ao valor mediano máximo (100,0) em ambas 

questões.  

Na primeira questão: “Como você avaliaria sua qualidade de vida?” houve diferença 

estatisticamente significante (p=0,021) sugerindo uma contribuição positiva da Biodança na 

autopercepção geral da QV dos deficientes visuais. Em relação à sua percepção geral de saúde 

houve também uma avaliação mais positiva após as sessões de Biodança, embora não atingido 

o limite da significância estatística.  

 

Tabela 3 – Valores dos escores médios atribuídos pelos deficientes visuais (n=17) antes e 

depois da prática da Biodança referentes as duas primeiras questões sobre a Qualidade de 

Vida geral da Escala de Avaliação de Qualidade de Vida (WHOQOL-bref). Ribeirão Preto, 

SP, Brasil, 2018 

 
Questões Qualidade de Vida Geral  

 

Valor p* 

Antes Depois  

Mín-Máx Mediana Média(DP)3 Mín-Máx Mediana Média(DP) 

Questão 11 60-100 80,0 78,8(16,5) 60-100 100 89,4(12,5) 0,021 

Questão 22 40-100 80,0 80,0(20,0) 60-100 100 89,4(12,5) 0,057 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

Notas: 1 Como você avaliaria sua qualidade de vida? 2 Quão satisfeito você está com sua saúde? *Teste de Wilcoxon para 

amostras relacionadas. 3Média (DP) = Média (desvio padrão) 

 

 

Ao se observar os domínios componentes na escala (WHOQOL-bref), nota-se que os 

aspectos físicos, psicológicos e de relações sociais apresentaram resultados semelhantes 

(80,0) e superiores ao meio ambiente (62,0) na fase antes da intervenção (Tabela 4). 

Após a intervenção, houve resultado significante no domínio físico (p=0,035) e meio 

ambiente (p=0,015). No domínio físico o valor mediano passou de 80,00 para 82,00. No 

domínio meio ambiente de 62,00 para 72,00. Resultados esses que indicam a contribuição 

positiva da Biodança nesses dois aspectos relacionados à QV. Embora os resultados indiquem 

a contribuição positiva da Biodança no domínio relacionado ao meio ambiente, esse 

permaneceu antes e depois da intervenção como o de menor autoavaliação, sugerindo que os 

aspectos envolvidos nesse domínio são os de maior vulnerabilidade na população de 

deficientes visuais (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Comparação dos escores médios apresentados pelos deficientes visuais (n=17), 

antes e depois da Biodança, nos domínios da Escala de Avaliação de Qualidade de Vida 

(WHOQOL-bref). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2018 

 

Domínios Antes Depois   

Valor p* Mín-Máx Mediana Média(DP)1 Mín-Máx Mediana Média(DP) 

Físico 51-94 80,0 74,4(14,5) 58-98 82,0 82,6(12,4) 0,035 

Psicológico 54-96 80,0 77,9(11,7) 60-86 80,0 77,6(8,00) 0,711 

Relações sociais 40-94 80,0 74,9(12,6) 66-100 74,0 80,7(10,8) 0,073 

Meio ambiente 46-90 62,0 65,4(12,1) 48-98 72,0 74,4(10,9) 0,015 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

Notas: 1Média (DP) = Média (desvio padrão). *Teste de Wilcoxon para amostras relacionadas.  

 

 

Um dos objetivos específicos da pesquisa foi avaliar se a condição prévia dos 

indivíduos já terem frequentado algum grupo de Biodança, e, se a questão do grau de 

deficiência visual (cegueira ou baixa visão) poderia influenciar a sua autopercepção da 

Qualidade de Vida.  

Na avaliação da QV (sejam nas questões gerais, sejam naquelas referentes a cada um 

dos domínios) não foram encontradas diferenças significantes entre as avaliações antes e após 

as práticas de Biodança, quando comparado o grupo de deficientes visuais que já haviam 

praticado Biodança e os que nunca haviam frequentado algum grupo. 

Na Tabela 5, na fase antes da Biodança, quando comparado o grupo de cegos com o de 

baixa visão, considerando os valores das medianas na análise, o grupo de cegos obteve 

melhores resultados da QV, exceto na primeira questão: como você avaliaria sua qualidade de 

vida?, que apresentou valor semelhante em ambos os grupos (80,0). Resultados significantes 

foram observados nesta fase nos domínios físico (p=0,033) e psicológico (p=0,007) indicando 

que os indivíduos de baixa visão apresentam uma menor QV nesses aspectos 65,3 e 68,9, 

quando comparados ao grupo de cegos 86,0 e 85,0, respectivamente para os domínios físico e 

psicológico. 

Ainda na Tabela 5, ao se comparar os indivíduos com baixa visão e os cegos, na 

análise das medianas, no período depois da Biodança, não foi encontrado resultado 

significante entre os dois grupos nas pontuações dos domínios específicos e nas questões 

gerais do questionário. 
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Tabela 5 – Comparação dos escores médios nos domínios da Escala de Avaliação de 

Qualidade de Vida (WHOQOL-bref) entre os grupos de Cegos (n=10) e de Baixa visão (n=7), 

antes e depois da Biodança, Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2018  

 
WHOQOL-bref Cego Baixa visão  

Valor p* Mín-Máx Mediana Média(DP)3 Mín-Máx Mediana Média(DP) 

ANTES        

Questão 11 60-100 80,0 80,0(18,9) 60-100 80,0 77,1(13,8) 0,813 

Questão 22 60-100 90,0 88,0(14,0) 40-100 80,0 68,6(22,7) 0,088 

Físico 54-94 86,0 80,7(13,1) 51-86 66,0 65,3(11,8) 0,033 

Psicológico 74-96 85,0 84,2(7,1) 54-84 70,0 68,9(11,2) 0,007 

Relações sociais 60-94 80,0 78,8(8,8) 40-86 74,0 69,4(15,7) 0,270 

Meio ambiente 46-90 66,0 67,0(12,7) 52-86 60,0 63,1(11,8) 0,475 

DEPOIS        

Questão 11 80-100 100,0 94,0(9,7) 60-100 80,0 82,9(13,8) 0,133 

Questão 22 60-100 90,0 88,0(14,0) 80-100 100,0 91,4(10,7) 0,740 

Físico 66-98 84,0 84,2(11,4) 58-98 82,0 80,3(14,1) 0,669 

Psicológico 64-86 78,0 78,2(6,3) 60-86 80,0 76,9(10,4) 0,813 

Relações sociais 66-100 83,0 83,6(11,5) 66-94 74,0 76,6(8,7) 0,230 

Meio ambiente 48-98 71,0 72,0(13,2) 68-86 76,0 77,7(5,7) 0,133 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

Notas: 1 Como você avaliaria sua qualidade de vida? 2 Quão satisfeito você está com sua saúde? 3Média (DP) = Média 

(desvio padrão). *Teste Mann-Whitney para amostras independentes. 

 

 

A Tabela 6 compara a Qualidade de Vida antes e após a Biodança nos diversos 

quesitos avaliados nos cegos mostrando diferenças significantes na primeira questão: “como 

você avaliaria sua qualidade de vida?” (p=0,038) em que houve um aumento nos valores da 

mediana de antes (80,0) para depois (94,0).  

Nota-se ainda nesta Tabela 6 que na comparação entre os escores antes e depois do 

período de Biodança no grupo de baixa visão ocorreu uma elevação de medianas em todos os 

aspectos considerados no instrumento (WHOQOL-bref) com diferenças significantes em 

relação a sua saúde física: a segunda questão geral: “Quão satisfeito você está com sua 

saúde?” (p=0,023) e às várias facetas presentes no domínio físico (p=0,028). 
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Tabela 6 - Comparação dos escores médios, antes e depois da Biodança, nos domínios da 

Escala de Avaliação de Qualidade de Vida (WHOQOL-bref) para os grupos de Cegos (n=10) 

e de Baixa visão (n=7), Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2018 

 
WHOQOL-bref Antes Depois   

Valor p* Mín-Máx Mediana Média(DP)3 Mín-Máx Mediana Média(DP) 

Cegos        

Questão 11 60-100 80,0 80,0(18,9) 80-100 100,0 94,0(9,7) 0,038 

Questão 22 60-100 90,0 88,0(14,0) 60-100 90,0 88,0(14,0) 1,000 

Físico 54-94 86,0 80,7(13,1) 66-98 84,0 84,2(11,4) 0,444 

Psicológico 74-96 85,0 84,2(7,1) 64-86 78,0 78,2(6,3) 0,050 

Relações sociais 60-94 80,0 78,8(8,8) 66-100 83,0 83,6(11,5) 0,268 

Meio ambiente 46-90 66,0 67,0(12,7) 48-98 71,0 72,0(13,2) 0,123 

Baixa Visão        

Questão 11 60-100 80,0 77,1(13,8) 60-100 80,0 82,9(13,8) 0,317 

Questão 22 40-100 80,0 68,6(22,7) 80-100 100,0 91,4(10,7) 0,023 

Físico 51-86 66,0 65,3(11,8) 58-98 82,0 80,3(14,1) 0,028 

Psicológico 54-84 70,0 68,9(11,2) 60-86 80,0 76,9(10,4) 0,111 

Relações sociais 40-86 74,0 69,4(15,7) 66-94 74,0 76,6(8,7) 0,144 

Meio ambiente 52-86 60,0 63,1(11,8) 68-86 76,0 77,7(5,7) 0,063 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

Notas: 1 Como você avaliaria sua qualidade de vida? 2 Quão satisfeito você está com sua saúde? 3Média (DP) = Média 

(desvio padrão). *Teste de Wilcoxon para amostras relacionadas. 

 

Destacamos que, na discussão dos dados quantitativos, apresentada a seguir, serão 

usados, também, com o intuito de exemplificação, dados obtidos das entrevistas e dos 

depoimentos dos participantes. 

 

 

5.3 QUALIDADE DE VIDA (ENTREVISTAS/DEPOIMENTOS) DOS DEFICIENTES VISUAIS 

 

Os dados qualitativos foram estruturados com o objetivo de contribuir na compreensão 

de quais aspectos, referentes a autopercepção da Qualidade de Vida, foram mais significantes 

para os deficientes visuais ao participarem da Biodança.  

Após a transcrição dos dados, observação das ideias principais a partir dos 

significados e sentidos atribuídos pelos deficientes visuais na autopercepção da QV, geração 

de códigos iniciais, procura, revisão, definição e reagrupação dos temas foram identificadas 
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categorias temáticas (MINAYO, 2014), que posteriormente foram associadas às linhas de 

vivências seguindo o referencial teórico proposto por Toro (2005). 

Da análise dos conteúdos provenientes das entrevistas e dos depoimentos dos 

participantes, emergiram cinco categorias que se configuraram como temas de análise, sendo 

elas:  

1. O corpo vivo e a autorregulação  

2. O corpo como fonte de prazer 

3. Criatividade existencial: da liberdade de expressão ao renascimento simbólico 

4. Sentimentos positivos e vínculos nas relações 

5. Autoconhecimento como caminho de expansão da consciência 

 

A partir das categorias e examinando as cinco linhas de expressão da Biodança 

(vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência) referenciadas por Toro 

(2005), observou-se uma relação entre as referidas categorias e as linhas, e, desta forma, foi 

possível articular da seguinte forma: 

I – O corpo vivo e a autorregulação - Vitalidade 

II – O corpo como fonte de prazer - Sexualidade 

III – Criatividade existencial: da liberdade de expressão ao renascimento simbólico - 

Criatividade 

IV – Sentimentos positivos e vínculos nas relações - Afetividade 

V – Autoconhecimento como caminho de expansão da consciência - Transcendência 

 

Os conteúdos provenientes das entrevistas e dos depoimentos dos participantes, para 

cada categoria, são apresentados na discussão, na parte qualitativa, com trechos extraídos das 

referidas entrevistas e dos depoimentos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 
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A temática Qualidade de Vida engloba vários significados e diz respeito à maneira 

como as pessoas vivem, sentem e compreendem o seu cotidiano (MINAYO; HARTZ; BUSS, 

2000; BITTENCOURT; HOEHNE, 2006; MOURA; BARCELOS, 2012; TORRES; VIERA, 

2014; GUERRA et al., 2018). 

Os resultados deste estudo revelam que a amostra foi composta por uma pequena 

predominância de mulheres (52,9%). Um estudo que envolveu a avaliação da QV nos 

deficientes visuais revelou semelhante equilíbrio entre homens e mulheres na frequência em 

instituições que acolhem essa população (BITTENCOURT; HOEHNE, 2006). 

Apesar de vários estudos sobre QV de deficientes visuais, cegos ou com baixa visão, 

na literatura há poucas investigações que enfoquem a QV em indivíduos que frequentem 

espaços de reinserção social (BITTENCOURT; HOEHNE, 2006) ou investigações com 

intervenções que busquem avaliar a eficácia de processos que possam contribuir com a 

melhora na QV dessa população (MOURA; BARCELOS, 2012; GUERRA et al., 2018), mais 

especificamente praticas que envolvam atividades corporais, dança e Biodança. 

Neste contexto, o presente estudo procura disponibilizar dados até então pouco 

conhecidos e, por consequência, deverá apresentar dificuldade para estabelecer eventuais 

comparações.  

Na avaliação individual da QV dos participantes ficou evidente que houve aumento da 

QV no período depois da prática da Biodança em 15 dos 17 participantes. Segundo os valores 

obtidos, as mulheres foram as mais beneficiadas com a atividade, principalmente as mulheres 

com baixa visão.  

O que pode ser evidenciado estatisticamente é que a contribuição positiva da Biodança 

na autopercepção de indicadores relacionados à QV dos deficientes visuais aqui analisados 

(cegos e pessoas com baixa visão) apresentou resultado significante na questão que avalia a 

Qualidade de Vida geral: ‘como você avaliaria sua qualidade de vida?’, e nos domínios físico 

e meio ambiente mostrado que os participantes desta pesquisa tiveram uma elevação na 

autopercepção geral da QV elevada no período após a Biodança. 

No grupo de baixa visão, a comparação entre os escores antes e depois da participação 

nas aulas de Biodança mostram uma elevação no período após a Biodança, em todos os 

aspectos considerados no instrumento (WHOQOL-bref). Diferenças significantes foram 

observadas relação a sua saúde física geral, a segunda questão: “Quão satisfeito você está com 

sua saúde?” e às facetas presentes no domínio físico. 

Os estudos que envolvem QV nos deficientes visuais encontrados na literatura de 

maneira geral buscam avaliar como a QV se encontra na população no momento do estudo. 
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Nesse trabalho, quando avaliado o grupo de deficientes visuais (cegos e baixa visão) ou 

separadamente o grupo de cegos e o de baixa visão, o domínio meio ambiente foi o que 

apresentou índices mais baixos de autoavaliação pelos deficientes visuais.  

Estudos têm mostrado resultados semelhantes quando avaliados a QV em deficientes 

visuais adultos (BITTENCOURT; HOEHNE, 2006; INTERDONATO; GREGUOL, 2011; 

REBOUÇAS et al., 2016), ou adolescente (TORRES; VIEIRA, 2014) referentes ao domínio 

meio ambiente. 

Alguns delineamentos de pesquisa avaliaram a QV em deficientes visuais adultos que 

participavam no período da aplicação do instrumento de QV de atividades corporais gerais 

(GUERRA et al., 2018); ou atividades adaptadas ao contexto da deficiência visual, goalball, 

(MOURA; BARCELOS, 2012). Em ambos os estudos resultados mais baixos no domínio 

meio ambiente, semelhantes ao presente estudo também foram encontrados. 

Todos os seres humanos encontram dificuldades em algum aspecto da vida. Todos 

precisamos transformar, aprender e adaptar nosso ser para as demandas que surgem no 

cotidiano ao longo de nossa existência. Sentimentos de medo devido à noção confusa do 

próprio corpo foi a experiencia vivida por mestrandas da enfermagem por meio da vivência de 

“ser pessoa cega” (DE FRANÇA et al., 2016).  

O fato da baixa avaliação da QV no domínio meio ambiente, pode ser explicado por 

questões envolvidas com o transporte, como a falta de acessibilidade e condições desses 

meios de transporte, gerando dificuldade de locomoção ou o despreparo de profissionais para 

lidarem com esta população (NASCIMENTO; MARQUES, 2009; INTERDONATO; 

GREGUOL, 2011). Aspectos relacionados a sujeira, desnível, buracos e falta de rampas nas 

calçadas, semáforos adaptados, são dificuldades também relatadas. Essas dificuldades 

envolvem a população brasileira com ou sem deficiência, tanto quanto a falta de lazer, cultura, 

emprego; contudo nessa população as possibilidades e o acesso são mais complicados 

(OTHERO; AYRES, 2012).  

Aspectos relacionados à mobilidade foi o tema mais procurado pelo deficiente visual a 

instituições de reabilitação (MONTILHA et al., 2012). Esse aspecto é avaliado no domínio 

físico que apresentou melhora da avaliação da QV no grupo de deficientes visuais (baixa 

visão e cegos). Uma possível explicação para essa melhora nos valores da QV nos domínios 

físicos é a atividade de Biodança proporcionar ao deficiente visual um espaço de 

reaprendizagem em que ele reconhece, desenvolve e expressa novas possibilidades motoras 

que se traduz existencialmente numa melhor capacidade de enfrentamento do contexto 

desfavorável presente no domínio meio ambiente. 
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A conexão com o corpo, o corpo vivo, o corpo em movimento, o aprendizado motor, a 

criatividade corporal, novas posturas, novos movimentos flexibilizando o corpo físico 

possibilita novas possibilidades motoras e emocionais de ação na vida diária (TORO, 2005). 

 

Eu não enxergo, mas eu tenho braço, eu tenho mão, eu tenho pés, eu ouço, eu respiro. 

Isso já é um prazer enorme. (I-11) 

 

No meu caso mesmo, tudo o que há no meu corpo eu uso. [...]. Pele, ouvido, olfato, 

audição, tato. Eu uso tudo, porque eu preciso, é como se eu não perdesse qualidade 

de comunicação. (I-7) 

 

O meu corpo, ele fala muito do que eu penso, sabe? [...] eu aprendi ainda mais isso na 

Biodança. Eu tenho que me ouvir. [...] Se você for fazer um determinado movimento, 

se você não tiver a postura adequada, você não vai conseguir executar aquilo. Aqui é 

o melhor lugar para gente ter isso [...] lá fora a gente não sai fazendo esse tipo de 

coisa. A gente não testa as nossas capacidades dessa forma. Então, se de repente eu 

estou andando na rua e ‘Ah, tem um buraco! Nossa! Tenho que pular esse buraco! 

porque não dá tempo de voltar’. Você tem que ter um equilíbrio ali; senão você cai e 

fica no buraco, quebra a perna e já era. Então, eu vou ter consciência do que fazer 

com a perna. Na hora de agir, não sei se você sabe, você acha que sabe, mas, na hora 

de fazer mesmo: “Meu Deus do Céu”, para onde vai a perna? para onde vai o braço? 

(I-6) 

 

Eu comecei a participar, antes eu tinha muita tontura, muita, muito mesmo; eu quase 

sempre perdia o equilíbrio. E depois que eu comecei a participar [...] sem perceber, 

eu não tenho mais tontura. Os exercícios de equilíbrio me ajudaram prá andar de 

bengala na rua; em qualquer lugar. [...] Eu melhorei. (I-3) 

 

A gente aprende desde pequeninha que a gente “tem que ser assim” (referindo a 

expectativa do outro). [...] na Biodança, se aprende que a gente tem que ser a gente 

mesmo, desde que a gente respeite o outro. Como nós não enxergamos, a gente tem 

muito mais essa dificuldade. Você chega num lugar e a primeira coisa que você ouve é 

“senta aqui; toma isso”. [...] As pessoas lidam com a gente assim. Por causa da outra 

pessoa, para não ser desagradável; não ser deselegante, a gente fica quieto. Aí eu 

aprendi: ‘não! não estou aqui só para sentar, não estou aqui só para comer!’ [...] se 

você está sentado, mas com vontade de ficar em pé, você fica de pé. “Olha, eu posso 

ir em tal lugar!” “Ora, dá licença!” [...] Você não só é cega, mas tem mais coisas em 

você que podem ser expressas, entendeu! São mudanças assim, difíceis de falar, mas 

que só a gente mesmo sente. [...] Cega eu sou mesma, mas eu sei fazer e posso fazer 

outras coisas e é bom mesmo que eles vejam. Você entendeu o negócio! (I-8) 

 

Estudos com deficientes visuais em atividades corporais mostram que as práticas em 

que o corpo possui liberdade de expressão são importantes porque essa capacidade expressiva 

se configura numa ampliação psíquica e existencial, tanto quanto a limitação corporal se 
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configura numa limitação existencial (ASSMANN, 1995; GUEDES, 1995; SANTOS, 1996; 

De SOUZA, 2000; ROCHA, 2003; ALMEIDA, 2004; PORTO, 2005; TORO, 2005).  

Os depoimentos anteriores revelam que o deficiente visual pela sua própria limitação 

visual, percebe quanto à liberdade ou limitação de movimento atua sobre a sua Qualidade de 

Vida física, no tocante as atividades diárias e corriqueiras da vida. É fato que há diferenças 

individuais quanto ao ímpeto espontâneo ao movimento e expressão. A contribuição da 

Biodança, ocorre estimulando o indivíduo a encontrar e respeitar o seu tempo pessoal e 

maneira particular, e por tal, redescobrir sua própria capacidade de se colocar na vida de uma 

maneira que respeite também suas necessidades e, acima de tudo, se sinta capaz de auto 

realizá-las. 

Nesse sentido, as aulas perpassavam por incentivar que os indivíduos deixassem suas 

bengalas e se colocassem a caminhar explorando suas outras formas de orientação com o 

intuito de explorar livremente o espaço. Exercícios em que tivessem que exercer a 

proatividade de ir ao encontro do outo, andar de maneira lúdica por terrenos desafiadores em 

que teriam de pular, escorregar, saltar, pedir ajuda ao companheiro, abaixar. Aos poucos o 

receio em andar sem bengala seja para não se machucar ou ao outro, suavizava e a confiança 

em si de ser capaz de caminhar aos poucos ocupava o espaço físico-psicológico do medo. 

A autopercepção criativa do corpo em movimento proporciona corpos-sujeitos que se 

desestabilizam e se autocriam em movimento (ALMEIDA, 2004). O corpo em movimento na 

Biodança é então a matriz vivencial da transformação e autoconhecimento. O corpo e suas 

sensações, emoções e sentimentos experienciados e identificados no corpo, passam a ser os 

protagonistas no momento presente da experiencia (TORO, 2005). 

A possibilidade de explorar movimentos não habituais pode ter contribuído com 

questões relacionadas à mobilidade cotidiana presentes no domínio físico. Nesse domínio 

também são consideradas as facetas referentes às questões de sono e repouso, de energia e 

fadiga; de dor e desconforto. 

Estudos com adultos participantes de grupos de Biodança relataram que a 

possibilidade de redescobrir seu movimento autêntico e ao mesmo tempo sentir-se acolhido 

no grupo trouxeram uma percepção de bem-estar (CANTOS et al., 2005; SANTOS et al., 

2011), o mesmo ocorrendo com grupos de idosos (D’ALENCAR et al., 2006; CARVALHO; 

CÁRDENAS, 2007; D’ALENCAR et al., 2008).  

Não se encontram trabalhos com deficientes visuais, Biodança e avaliação de QV. 

Contudo, há evidências de que a prática semanal de Biodança contribuiu na redução de dores 

em pacientes com fibromialgia (LÓPEZ-RODRÍGUEZ et al., 2013). O mesmo resultado foi 
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obtido quando estudado apenas em mulheres com fibromialgia e em que a Biodança foi única 

atividade no período de pesquisa (CARBONELL-BAEZA et al., 2010; SEGURA-JIMÉNEZ 

et al, 2017); ou quando, associada a processos de fisioterapia (CARBONELL-BAEZA et al., 

2012). Esses resultados sugerem, no aspecto dor e desconforto, que a Biodança possa 

melhorar a QV no domínio físico.  

Resultado semelhante num estudo comparativo com idosas sedentárias e participantes 

do grupo de Biodança em que foi avaliado a QV com o instrumento WHOQOL-bref. Nesse 

trabalho foram observados melhores níveis de QV em todos os domínios e escores globais nas 

idosas participantes da Biodança (BEZERRA et al., 2016). 

Não houve nesse estudo depoimentos que abordassem o aspecto de dor e desconforto, 

havendo assim, necessidade de estudos mais detalhados em que essa faceta seja melhor 

investigada nessa população. Quanto à faceta sono e repouso, energia e fadiga, alguns 

depoimentos dos deficientes visuais foram observados como sendo um aspecto perceptível de 

contribuição à sua QV: 

 

[...] aqui é um momento de você renovar as energias, e isso é muito importante. [...] a 

gente se solta, a gente sai daqui, sai mais leve, mais tranquila; [...] a gente dorme 

melhor (I-5) 

 

[...] esse momento de relaxamento hoje foi muito legal, porque à noite a gente 

consegue dormir melhor. (I-7) 

 

[...] estou dormindo melhor e graças a Deus eu não tenho mais insônia. (I-3) 

 

[...] estou me sentindo hoje renovado e leve. [...] acho que aqui é uma base de 

renovação onde nos preparamos para dar continuidade das atividades lá fora. (I-2) 

 

[...] aqui você recarrega as baterias. (I-10) 

 

A baixa qualidade do sono reflete-se no cotidiano de diversas maneiras, desde a falta 

de concentração, mau humor, ansiedade e até nervosismo. Uma pessoa nessas condições tem 

menor vitalidade para realizar as funções da vida diária, sente-se enfraquecida, aumenta o 

risco de acidentes, piora a Qualidade de Vida (RIBEIRO, 2008).  

O ser humano apresenta naturalmente a capacidade de acessar um estado vivencial de 

percepção ampliada de si que pode mostrar-se com características de renovação biológica e de 
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integração existencial. O processo de percepção ampliada de si que pode ocorrer nas aulas de 

Biodança é facilitado por músicas e danças específicas. (TORO, 2005). 

A Biodança auxilia nesse reequilíbrio natural e orgânico do sono, e energia e fadiga, 

nos indivíduos pelo fato de sua estrutura de aula ser organizada num encadeamento planejado 

de danças e músicas - a curva de aula. A curva de aula de Biodança possui a sequência de 3 

fases: na fase inicial há predominância de movimentos mais ativos, intencionais; com maior 

vigor e intensidade, com respostas fisiológicas mais adrenérgicas; na fase seguinte 

movimentos mais tranquilos, relaxantes, suaves; que estimulam a sensibilidade, afetividade 

(habilidades do nosso hemisfério cerebral direito) com respostas fisiológicas mais 

colinérgicas; e ao final uma leve reativação (SCHMIDEK, 2005).  

A curva de exercícios favorece estados naturais de consciência expandida (consciência 

amplia de si) favoráveis a renovação orgânica fisiológica onde novos níveis de equilíbrio são 

estabelecidos a partir de certos estados de desordem (TORO, 2005) como o reequilíbrio entre 

sono e vigília, atividade e repouso, tônus e relaxamento.  

Do ponto de vista existencial a Biodança atua sobre nossa disponibilidade de ação, de 

energia na vida e de reconexão com necessidades essenciais instintivas como sono, sede, 

fome. Uma reconexão com os movimentos internos e uma disposição para realizar. (TORO, 

2005b) 

Resultados significantes foram obtidos ao se comparar no período antes da Biodança, 

o grupo de cegos com o de baixa visão para os domínios físicos e psicológicos, sendo que, os 

indivíduos com baixa visão apresentam uma menor autopercepção de QV nesses aspectos. 

Resultado divergente foi obtido em outro estudo ao se avaliar a QV de cegos ou 

indivíduos com baixa visão que estavam em processo de reabilitação quando não houve 

diferença significante entre os grupos. Neste estudo, os autores ressaltaram que o processo de 

reabilitação poderia ser um dos fatores que influenciou o resultado (BITTENCOURT; 

HOEHNE, 2006), como também o melhor aproveitamento do resíduo visual (utilização de 

recursos óticos; tecnologia (CARVALHO et al., 2004) e aspectos da dimensão intelectual, 

psicológica e social (TEMPORINI et al., 2002). 

A atividade profissional foram expectativas relevantes declaradas pelos deficientes 

visuais que procuraram instituições de reabilitação (MONTILHA et al., 2012). Diante dos 

nossos resultados, uma reflexão que poderia ser feita em relação ao baixo índice de QV no 

domínio físico quando comparado ao cego seria ao aspecto capacidade de trabalho. 

O cego por sua limitação mais acentuada, talvez tenha menos expectativas sobre as 

condições de trabalho e esteja mais satisfeito com as oportunidades que as instituições de 
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reinserção oferecem como atividades do cotidiano diário, lazer e estudos presentes na própria 

instituição. Nas entrevistas, os indivíduos com baixa visão respondendo à questão sobre 

capacidade ao trabalho no questionário WHOQOL-bref demostraram mais insatisfação por 

não estarem trabalhando quando comparado aos cegos. Evidenciando que não se tratava de se 

ter uma renda, visto que, a maioria possuía renda por aposentadoria por atividades anteriores à 

deficiência visual ou por benefício social. Havia um componente de se sentir ativo, produtivo 

e possuir um valor pessoal, ao ter esse valor reconhecido pela sociedade por sua atuação 

profissional, visto que, mesmo com as limitações se sentiam capazes e produtivos. 

Outro aspecto também observado na convivência foi a resistência de alguns dos 

participantes com baixa visão a compartilhar suas reais limitações em função de estigmas, da 

discriminação social; chegando ao ponto de alguns se colocarem em risco físico por serem 

refratários ao uso da bengala para não serem vistos na sociedade como cegos, e assim 

sentirem o preconceito. 

No domínio psicológico, procura-se obter informações que se referem à satisfação 

consigo mesmo, com sua aparência, e a frequência de sentimentos negativos. É válido 

destacar ainda que o bem-estar psicológico pode ser resultante de sentimento de 

autovalorização, crença em seu poder de controle e otimismo quanto a seu futuro, além de 

serem mais propensos a adotarem hábitos mais saudáveis e conscientes (RABELO; NERI, 

2005; PEREIRA et al., 2006). 

Uma hipótese é que de alguma forma a consciência trazida pelo fato de verem a 

discriminação social tenha reflexos psicológicos mais negativos na QV nos indivíduos com 

baixa visão. A avaliação crítica que os indivíduos com baixa visão têm da observação da 

sociedade quanto a comportamentos e atitudes pode ser maior que nos cegos devido serem 

capazes de enxergar e possivelmente terem uma sociabilização maior, devido sua melhor 

mobilidade. Até certo ponto o cego está mais protegido dos olhares, cochichos, risos que 

muitas vezes surgem frente ao seu comportamento. Os cegos nas aulas de Biodança possuíam 

mais dificuldades motoras de expressão, reflexo de uma expressão mais contida de 

movimentos. Os de baixa visão mais resistência de se expor nos movimentos, pelo fato deles 

verem que os outros vêm que seus gestos poderiam não se adequar ao contexto ou às 

expectativas externas.  

A sobrevalorização da independência pode ser um ideal perverso para muitas pessoas 

com deficiência, não importando quanto as barreiras sejam eliminadas (DINIZ, 2007). Não se 

pode descolar a ideia de autonomia, independência, nas pessoas com deficiência do apoio e 

ajuda, como base fundamental de uma atitude de respeito, compreensão e acolhimento às 
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diferenças (OTHERO; AYRES, 2012). Cooperação é a saída para uma ajuda que, acima de 

tudo, se baseiem numa relação de respeito, compreensão e superação. 

No grupo de cegos, ao se avaliar a QV antes e depois da Biodança houve uma 

contribuição significante desta avaliação geral da Qualidade de Vida. 

A música é um elemento significativo na Biodança que facilita e desperta a conexão 

do indivíduo com seu mundo interno e facilita a sua expressão pelo movimento. A sonoridade 

é um aspecto na vida do deficiente visual importante no seu sentido de estar no mundo. Foi 

interessante observar como a Biodança pode se constituir num espaço onde cada participante 

pode revelar, descobrir e aprimorar sua potencialidade auditiva. 

 

[...] ali eu descobri que eu tenho uma orelha. [..] depois, eu descobri que a minha 

orelha escuta. [...] A gente sabe que tem orelha [...] como é legal saber que a minha 

orelha escuta. [...] A gente vai levando a vida. Então a gente para, para ter uma aula 

dessas. Ai a gente se conscientiza, a gente entende que é importante a orelha; que é 

importante ouvir. Ali a gente passa mais a conhecer a gente; o porquê de eu ter a 

minha orelha; o porquê dela merecer um pouco mais de atenção, de cuidado; e vem 

até aquela preocupação: o medo.... “Vamos cuidar da nossa orelha (risos). É ela que 

leva a gente para ouvir, então a gente passa a dar mais atenção. (I-8) 

 

[...] andar ouvindo música, é um grande desafio, porque eu não conseguia conciliar o 

ouvir a música, andar pela sala só e sem bengala, ter cuidado comigo para não 

trombar, não cair e não machucar quem estava à minha volta. [...] esse foi um desafio 

que hoje para mim é tranquilo. [...] Porque o deficiente visual tem um grande 

problema ou solução: ele precisa da audição. Então se eu estou num ambiente e 

preciso atravessar uma rua e tem muitos barulhos, eu tenho que prestar atenção em 

qual barulho eu vou me concentrar. Se eu quero atravessar a rua e tem um barulho de 

construção, eu tenho que saber conciliar e prestar atenção, me concentrar naquilo 

que eu quero. Na Biodança eu acabei aprendendo a lidar com isso. [...] Eu faço 

“repartições” assim, na minha cabeça; é como se você tivesse um quadrado, cheio de 

quadradinhos. Ali é a rua, ali eu sei que é o barulho da construção; eu preciso me 

concentrar agora “nesse”. É como se eu conseguisse filtrar sons e me concentrar 

naquilo que realmente eu preciso naquele momento. Na Biodança eu tive a 

oportunidade de estar ouvindo a música, fazer alguns movimentos e você interagir 

com outras pessoas, eu tive que fazer esse aprendizado. Isso foi legal. (I-6) 

 

A música prá gente, por causa da sonoridade, ela é muito importante. A música 

sempre foi um elemento forte para mim. E ela sempre me ajuda. [...] caminhando eu 

consigo ter atenção nos meus movimentos e usar a música como referencial. Ao 

mesmo tempo, escutá-la, curtir a música, curtir o momento e também curtir o que 

estou fazendo. Eu consigo prestar atenção em tudo isso. [...] Então é aquilo que estou 

falando: eu consigo desfrutar a música, fazer todos os movimentos, todas as vivências 

sem ter que bloquear alguma coisa. E aqui, na verdade ela ajuda a sentir mais o meu 

corpo. (I-7) 
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Embora pouco explorado, o estímulo sonoro é um aspecto sensorial importante como 

forma de comunicação e localização para o deficiente visual (FRANCISCO, 2013). Há uma 

relação importante na Biodança entre música, movimento e vivência, sendo a coerência entre 

esses elementos o que facilita metodologicamente o processo de integração dos diversos 

aspectos constituintes no indivíduo. Esse processo é subjetivo, fazendo com que exercícios 

semelhantes produzam vivencias de intensidades e matizes diferentes de acordo com o nível 

de repressão e de sensibilidade pessoal (TORO, 2005). Essa dimensão subjetiva e pessoal da 

vivência é observada nos depoimentos anteriores sobre a percepção particular e individual de 

cada participante sobre o ouvir. 

A descoberta e a exploração do movimento estão imbricadas, a dança, o fluir do 

movimento independente de estímulos externos, para compreender as mensagens enviadas 

pelo próprio corpo para a construção do movimento consciente a partir de tomadas de decisão 

que lhe permite a escolha de respostas, no corpo cego se faz maior (CAZÉ; OLIVEIRA, 

2008), principalmente no despertar de suas capacidades, potencialidades e principalmente, a 

independência e domínio do corpo (PEREZ et al., 2013).  

A ação do ouvir, lidar com diferentes estímulos sonoros ao mesmo tempo em que 

executa algo, parece ser um processo importante para o deficiente visual. Aprender a lidar de 

uma forma que o indivíduo encontre em si mesmo recursos para integrar diferentes elementos 

que envolve o ouvir: ouvir-se (confiar nos seus próprios modelos internos) e o ouvir externo, 

como forma de encontrar uma melhor maneira de locomover-se, localizar-se e executar 

atividades da vida diária sugere ser um aspecto que pode ser desenvolvido nos deficientes 

visuais durante o processo de vivência da Biodança que envolve efeitos na mobilidade e 

atividades da vida cotidiana quando avaliamos a sua QV. 

O autorreconhecimento de suas capacidades sensoriais desenvolvidas, especialmente a 

audição, que quando explorada, realmente se revela excepcional, foram percepções 

semelhantes que ocorreram no trabalho qualitativo de Biodança com cegos em que foram 

observadas a sua satisfação ao perceberem o seu “radar” em pleno funcionamento 

(FRANCISCO, 2013). 

Alguns elementos caracterizam metodologicamente as aulas de Biodança e são 

importantes para que os participantes permitam se expressar livremente; e, aos poucos possam 

fortalecer sua identidade, seja pela descoberta de novas potencialidades e recursos, como 

também, pela aceitação natural de como são. Esses elementos são: acolhimento e diminuição 

do estresse, caracterizado pela ausência de exercícios que despertem a competitividade, 

comparativos entre participantes, críticas ou julgamentos.  
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Somos seres sociais, com necessidades de acolhimento e de pertencimento coletivo. É 

importante ressaltar que fazem parte do processo as diferenças individuais que tornam as 

pessoas mais ou menos sensíveis a esses elementos. Os depoimentos abaixo relatam esses 

dois aspectos: ausência de julgamentos e acolhimento, como sendo facilitadores do processo 

de entrega e desenvolvimento individual dos participantes.  

 

O importante é que aqui dentro, pelo menos eu sinto assim (não sei se a maioria do 

pessoal sente a mesma coisa). Aqui dentro não é lugar de exclusão. [...]. E aí fora tem 

exclusão, entendeu! Isso é que me deixa à vontade prá me soltar, prá zoar, prá 

brincar. Aí fora a gente não consegue fazer isso. (I-7) 

 

Eu achei que é um raro lugar em que a gente pode ser livre; que não vai ter gente 

censurando. Pegando a rabeira do que I-8 falou da censura, né? Aqui a gente pode 

ser livre. Vamos dizer, esse ambiente é protegido de censura. E não tem outro 

ambiente no mundo assim, entendeu? (I-10) 

 

No relato abaixo a participante une esses dois elementos ao se referir a sociabilização 

no grupo e à ausência de coreografia facilitando o processo de encontrar a sua forma que se 

torna dissociada de conceitos externos. 

 

[...] o contato de estar com os amigos; fazer algo todo mundo junto; às vezes a gente 

tem vontade de sentir mais à vontade e não “você tem que ser assim!”. Aqui a gente 

fica à vontade. Quando tem uma coreografia sinto que tem que ser “daquele jeito” 

[...] então a gente tem muita exigência de tudo. Aqui eu pude não precisar seguir 

essas exigências. Eu pude encontrar meu tempo e meu jeito. (I-3) 

 

• I – O corpo vivo e a autorregulação - Vitalidade 

 

Da análise temática das entrevistas no presente estudo foi possível observar a categoria 

temática: “O corpo vivo e a autorregulação” associada à linha da vitalidade quando buscamos 

observar quais características percebidas pelos participantes remetiam a melhora da QV 

associada à prática da Biodança. Aspectos relacionados à melhora da qualidade do sono, 

equilíbrio entre energia e fadiga, e mobilidade foram aspectos relatados pelos participantes 

como mostrado anteriormente. Esses aspectos fazem um paralelo com as facetas do domínio 

físico que estatisticamente teve resultado significante na contribuição da Biodança na QV dos 

deficientes visuais. 

A linha da vitalidade é à base de aporte para todas as outras linhas de vivencias. Seu 

conceito é resultante de múltiplos fatores que integram um sistema que visa manter a 
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estabilidade funcional e conservar a harmonia do sistema vivo, apesar das modificações do 

meio ambiente. A vitalidade é a fonte da renovação orgânica, influindo sobre o humor e 

motivações existenciais (TORO, 2005; TORO, 2005b).  

“Essa troca que nós pudemos vivenciar hoje, foi das melhores possível, porque eu me 

senti; senti que eu tô vivo! meu coração tá batendo! Você põe as mãos no peito de uma outra 

pessoa e sente o pulsar do coração batendo!” (I-4). A Biodança busca fortalecer e revelar a 

identidade através da vivência original de sentir-se vivo (PINHO et al., 2009). 

“Hoje, através do exercício, a dança, me fez recordar o tempo da adolescência. É 

possível sim, a gente fazer aquilo que gosta. É possível ser feliz” (I-3). Exercícios em que os 

participantes vivenciam seu corpo, o corpo vivo sob a perspectiva da alegria, “[...] essa coisa 

de mexer o corpo trouxe alegria, foi bom!” (I-12), do relaxamento, dissolução das tenções 

contribuindo para uma melhor sensação física de disposição à vida. “[...] eu percebi que eu 

consegui entrar num relaxamento. (...) eu encontrei dentro de mim o que fazia muito tempo 

que eu não encontrava, que é essa paz, essa tranquilidade” (I-4). 

 

A elevação da vitalidade também foram aspectos relatados pelos participantes com 

certa curiosidade pelo fato de chegarem algumas vezes desanimados, cansados na aula e 

saírem animados, com mais energia e disposição para as atividades da vida diária. 

 

Às vezes a gente chega meio assim (faz gesto de cansaço; cabeça baixa). E depois a 

gente se solta, sai daqui mais leve, mais tranquila [...] sai com vontade de fazer as 

coisas. Iche! é muito bom! Chego em casa animada, fazendo as coisas, janta, aquela 

animação (risos). Isso está me fazendo muito bem. (I-5) 

 

Muitas vezes eu chego aqui ‘prá baixo’. Quando termina saio outra pessoa. Animado. 

Sem cansaço. Agora, fora da Biodança, a gente faz exercício por exemplo, você sente 

que ajuda [...] mas, não sei se é a música... não sei. É diferente!” (I-7) 

 

O depoimento a seguir mostra a relação que o participante faz entre movimento e 

sentimento. O relato de estresse diário, a pressão de demandas e dificuldade de expressão, que 

quando associadas ao movimento corporal de soltura e liberdade, propicia a liberação 

emocional; revela que o movimento de alguma forma possibilita um alívio, uma redução de 

seus sentimentos negativos acumulados. “[...] lá fora, no dia a dia, muitas vezes a gente pode 

ficar calado, a gente sofre muita pressão. E quando chega na Biodança, a gente se solta, 

aquela tensão, aquele coisa ruim ela sai e alivia o nosso coração” (I-3). 
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“Eu sou muito acanhado. Aprendi a me soltar mais, aprendi que eu tenho limite e o 

outro tem também limite. Isso não é vergonhoso” (I-15). As aulas de Biodança incentivam a 

que os próprios alunos, a partir das informações físicas ou emocionais, a partir da conexão 

com o corpo, reconheçam com naturalidade seus limites, sem associarem ao desvalor. Tanto 

quanto suas capacidades e eles próprios se tornem responsáveis e autônomos por respeitarem 

e ousarem transpor esses limites de uma forma que eles estejam conscientes e apropriados do 

processo fazendo escolhas conscientes que levem ao melhor bem-estar físico e emocional.  

Esse conceito metodológico de autorregulação utilizado na Biodança é importante no 

sentido em que incentiva a expressão, o direito de liberdade e de autonomia do próprio 

participante a se conscientizar e fazer suas escolhas dentro do seu bem-estar físico ou 

emocional, assumindo o direito de suas escolhas e a corresponsabilidade pelos atos (TORO, 

2005).  

Os depoimentos abaixo mostram os níveis de conscientização dessa autonomia que 

perpassam a vivência inicial de se perceber com possibilidades e limites como qualquer outra 

pessoa, sem a noção de inferioridade, com a consciência de que a decisão traz consequências, 

frustações, e ao final perceber o processo com maturidade. 

 

Eu aprendi na vivência de hoje que a gente tem os nossos limites. Alguns superados, 

alguns não superados e alguns temos que analisar. Eu estou falando de mim mesmo, 

porque eu não me senti bem na aula; eu falei “até aqui!”. Eu sentei e falei onde o 

meu limite estava. O meu corpo queria extravasar, mas eu ouvi o meu limite. Não! Se 

eu for fazer além do meu limite, eu vou extrapolar. Ai eu parei, respirei. Até falei 

para mim [...] olha lá, “estou perdendo metade da aula”. Mas, se eu fosse além, iria 

fazer mal prá mim. Foi bom ter me respeitado mesmo sabendo que estava perdendo 

algo que sabia que estava legal. (I-4) 

 

Eu percebo que estou amadurecendo... que estou mais consciente... minhas escolhas 

sabe! Que estou mudando meu aspecto não físico, estou amadurecendo. Uma 

transformação. (I-2)  

 

• II – O corpo como fonte de prazer - Sexualidade 

 

“O corpo vivo e fonte de prazer” foi a categoria temática que surgiu nos depoimentos 

dos participantes e se alinhou à linha de vivência da sexualidade. A sexualidade é uma faceta 

dentro do constructo Qualidade de Vida avaliado dentro do domínio relações sociais quando 

se avalia a atividade sexual do indivíduo. Embora não tenha sido um tema muito abordado 
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nos relatos de vivência, foi, durante o preenchimento do questionário que os participantes se 

sentiram mais à vontade para colocar suas experiencias sobre esse aspecto. Os solteiros, 

demostraram que a falta de companheiros para juntos construírem uma relação afetiva-sexual 

causavam sofrimento. Outros até demostraram certo desconhecimento quanto ao relacionar-se 

com seu próprio corpo e insegurança do como agir com alguém.  

É importante colocar que a linha da sexualidade na visão da Biodança não visa a 

questão da atividade sexual. A sexualidade é abordada nas aulas de Biodança no seu sentido 

amplo existencial. Resgatar a nossa sexualidade nas aulas de Biodança, é se reconectar com a 

própria sensualidade e erotismo na vida, com o prazer e consequentemente, abrir espaços 

internos e externos para que existencialmente possamos desfrutar o prazer de estar vivo. 

(TORO, 2005). 

Na Biodança as vivencias de contato e carícia são os estímulos na integração da linha 

da sexualidade e afetividade. Elementos importantes do processo de desenvolvimento do 

prazer consigo ou com o outro e de sentimentos de proteção e nutrição afetiva. O contato se 

diferencia da carícia pelo componente de prazer e bem-estar que se apresenta na caricia. Toda 

caricia envolve contato, contudo nem todo contato é carícia. A carícia que as vivencias na 

Biodança procuram estimular são aquelas que envolvem reciprocidade e são pró-vida (TORO, 

2005). Ou seja, carícias com características afetivas de respeito aos limites de ambos os 

participantes e que qualificam e estimulam sensações de bem-estar em todos os envolvidos.  

Na deficiência visual pensamos que esses elementos do contato são mais naturais, 

principalmente o toque, devido a nossa própria percepção quando fechamos os olhos e 

naturalmente nos é motivado tocar para conhecer, saber, nomear, para saciarmos nossa 

necessidade de curiosidade das formas ou nos sentirmos seguros, por sabermos com quem, 

onde e como é o lugar ou as pessoas onde estamos. É natural! Nós videntes já nos 

preenchemos bastante dessas necessidades com o olhar. O deficiente visual não.  

Muitas vezes descrevemos as cenas como se isso fosse suficiente para o deficiente 

visual se preencher da percepção externa de onde, com quem, como é o ambiente ou as 

pessoas com quem eles convivem. Uma vez descrito ou tocado, cristalizamos formas, e 

esquecemos que muitas coisas se transformam, como nossa aparência por exemplo.  

Uma das surpresas desse trabalho foi perceber o quanto a possibilidade do nosso ver, 

ou seja, a nossa não necessidade tão acentuada de tocar, de certa forma limita a experiencia do 

toque entre os deficientes visuais. O toque, e mais, a pedagogia do toque é importante para o 

deficiente visual. Pedagogia como um processo de reaprendizagem do tocar e ser tocado para 

que ambos os envolvidos se sintam bem.  
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As vivências de Biodança então tiveram que respeitar com cuidado a questão do toque 

justamente porque essa é uma dimensão que abrange muito mais dimensões para o deficiente 

visual do que para nós. Justamente porque nosso olhar já nos preenche de muitos elementos 

que envolvem principalmente a relação entre pessoas como beleza, formas e as respostas 

visuais que o outro nos dá sobre o fato de estar sendo agradável ou não.  

 

[...] o mundo lá fora está ficando intocável! Você sai na rua e se você chegar num 

ponto de ônibus e você encostar em alguém, você tem que pedir desculpa, porque a 

pessoa já olha prá você; a gente já sente que a pessoa olha prá você como “o que é 

isso?!” Você não pode pisar, encostar o pé em alguém. No ônibus, se você encostar um 

pouco mais numa pessoa, a pessoa já acha que você está assediando. Ou seja, a 

humanidade está se distanciando fisicamente da gente. E emocionalmente também, 

porque hoje eu vejo, não só na televisão, como ao vivo nas ruas aqui, a gente vê que o 

povo está sem compaixão, o povo está sem solidariedade. Então o pessoal está muito 

duro. Realmente, eles não vão aceitar isso lá fora. De jeito nenhum! Então, se a gente 

tem a oportunidade que a gente tem aqui dentro, a gente tem que aproveitar ao 

máximo! (I-7) 

 

[...] eu nunca tive essa oportunidade de sentir o próximo. Então eu acho que é uma 

coisa que se aprende aqui e se leva prá vida toda. Uma coisa que nem todos tem essa 

oportunidade. Até mesmo em casa com a família: “mãe, deixa eu ver como a Sra. é?”. 

Então acho que é o momento prá ensinar para o próximo que tem a visão: “fecha o 

olho; pegue com as mãos a borda dos seus olhos”. Lá fora não se pode fazer isso. Até 

porque todo mundo enxerga. Todo mundo olha o outro. Não tem essa sensibilidade de 

enxergar com as mãos. Nós somos os “ceguetas” da vida. Eles veem com os olhos. 

Quem tá de mais longe “olha e vê”. Já a gente não enxerga quem tá vindo de trás, 

quem tá na sua frente. Você não sabe do jeito que a pessoa é. Se é magro ou gordo. 

Então, acho que, isso que a gente vivenciou aqui hoje, é o momento de sair daqui e 

levar esse achado para fora. Até prá ensinar pros outros que não tem essa visão. Prá 

poder, sim, ver “com os nossos olhos”! Eles têm que aprender lá fora. (I-15) 

 

Lá fora os seus movimentos, você tem que ser todo regradinho, da forma que enche os 

olhos da população, você entende? E aqui dentro, não. Aqui a gente pode se soltar, a 

gente pode tocar um no outro. Sabendo que é sempre com bastante respeito. Então isso 

tudo é a sensação de liberdade. [...] A forma que a pessoa toca, é como se ela falasse 

com as mãos; a gente sente quando a pessoa está sendo extremamente carinhosa, ou 

quando a pessoa está fazendo “por fazer”. Então o toque é muito importante. (I-6) 

 

No relato anterior o participante I-7 nos traz a reflexão de que a experiência do pouco 

contato físico está contribuindo para o distanciamento emocional em valores sociais como 

compaixão e solidariedade, ou seja, o quanto a limitação do contato humano de alguma forma 

dificulta a interação social. O participante I-15 que também é cego, relata a falta de 
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oportunidade que teve em sentir o próximo, construir o outro sob o aspecto da forma. O 

mundo estimula que devemos nos encaixar em padrões e formas de beleza e ao mesmo tempo 

restringe o contato humano no deficiente visual. Chegando ao ponto do indivíduo se sentir 

desconfortável por querer saber como a mãe é. Ver com os olhos do cego não se limita a ver 

com o coração como geralmente associamos, significa também, ver com as mãos. Já o 

participante I-7 nos traz mais enfaticamente que há ganhos na qualidade das relações sociais 

quando há a possibilidade do toque sair da dimensão racional de identificação e categorização 

e se constituir como um elemento vinculante emocional-afetivo. 

“As pessoas acham que os cegos não têm sexo. Não é assim! Eu fico muito chateada 

com isso. É como se a gente não pudesse colocar uma roupa mais sensual. Não gostasse de 

se sentir bonita. Atraente. Sexy. Desejada” (I-6). Ausência de sexualidade no deficiente 

visual e preconceito foram os aspectos trazidos por uma das participantes no desabafo sobre a 

sua visão de como a sociedade lida com a sexualidade na deficiência visual.  

Apesar da importância do tema, uma revisão de literatura cientifica sobre o tema 

mostrou que produção cientifica sobre sexualidade e cegueira é escassa. Proporcionar 

condições em que a expressão da sexualidade e da afetividade sejam ignoradas não é 

suficiente para garantir QV. Embora haja avanço na sociedade de inclusão da pessoa cega, 

sob o aspecto da sexualidade ainda prevalece o preconceito, gerando concepções distorcidas 

sobre esse tema na deficiência visual. Não se pode esquecer que as pessoas com deficiência 

visual são indivíduos de direito, e como tal, devem expressar sua sexualidade de forma 

segura, autônoma e prazerosa (FRANÇA, 2013a; 2013b). É no reconhecimento das diferenças 

e das necessidades diversas e pessoais dos indivíduos que se pode alcançar a igualdade; e, 

portanto, minimizar a exclusão social a que a pessoa cega é exposta no seu dia a dia 

(GARRAFA; PORTO, 2002). 

Durante as entrevistas finais foi perceptível o quanto pesquisas cientificas sobre o 

tema da sexualidade na deficiência visual poderia beneficiar essa população ao ser olhado 

com mais naturalidade, principalmente para se evitar situações de abuso e vulnerabilidade. 

Reencontrar em si mesmo o prazer é sim, redescobrir um corpo que é prazeroso da 

forma que é e que responde aos estímulos de prazer, não só apenas ao estímulo genital. É se 

abrir para as sensações corporais que trazem bem-estar. Uma vez que vivenciamos com 

naturalidade o prazer, abrem-se portas para incluir o prazer como um elemento que está 

incluso nas nossas decisões sobre alimentação, trabalho, parceiros, relações, ou seja, nas ações 

cotidianas da vida.  
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Há séculos o corpo tem sido considerado como escravo do pensamento e do espírito. 

Um corpo associado à dor, à doença, e ao sofrimento. O prazer ainda é considerado por 

muitos como superficialidade, frivolidade, de materialismo e é menosprezado na escala de 

valores humanos. Esse conceito precisa ser revisto (TORO, 2005). “Todavia, não existe 

prazer verdadeiro que não provenha da profundidade e do entusiasmo natural para a vida” 

(TORO, 2005 p.87). 

“[...] eu senti muito prazer nessa aula” (I-5). Como poderíamos transpor o 

sofrimento, dificuldades e desafios naturais, experiencias inerentes ao viver, senão com 

também o desenvolvimento das próprias capacidades para o prazer e o gozo? “Eu gostei 

daquilo do ar, ar livre. Senti gostoso assim... livre. É muito bom. Eu me lembrei de quando... 

como se a gente estivesse correndo num campo. É muito prazeroso!” (I-3). 

“O desfrute dos prazeres pequenos ou grandes da vida é importante” (TORO, 2005 

p.87-88). Os depoimentos acima são expressões dessa conexão com a sensualidade, a 

sensibilização erótica, prazerosa e global aos estímulos da vida: musicais, movimento, 

liberdade, ar, dança, boas lembranças.  

O caminho régio da vivência é a vinculação profunda consigo no corpo, a entrega a 

experiencia com suas sensações cenestésicas, cinestésicas e emocionais, possibilitando a 

conexão como sua sensualidade. A sociedade ainda tem dificuldades em tratar o tema da 

sexualidade humana com naturalidade.  

 

Hoje eu consegui me entregar. Eu nunca me senti dessa forma, desde quando eu 

comecei na Biodança [...] meu corpo se arrepiou todinho. Eu consegui me doar para 

mim mesma no movimento [...] senti realmente prazer quando eu estava sozinha. 

Então hoje foi uma experiência maravilhosa!” (I-6).  

 

É na integração da sensualidade, na diminuição da repressão erótica que a Biodança 

atua, e seus efeitos se traduzem num natural entusiasmo para a vida, coragem de viver, 

tomada de decisões firmes para ir ao encontro com seus desejos e prazeres, com 

independência e autonomia.  

É natural que quando nos reconectamos com nosso ser erótico, nossa sensualidade, há 

desdobramentos naturais quanto a sexualidade e atividade sexual (TORO, 2005). Esse 

fenômeno também foi perceptível em alguns depoimentos: 

 

Quando você fazia uma vivência de toque. Aí à noite eu chegava casa e conversava 

com ela (esposa). Até prá namorar era estranho. Melhorava, estava excitado [...] sei 
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lá, a Biodança parece que foi uma atividade que eu fiz aqui, que mais mexeu comigo. 

Um estímulo bom! (I-12) 

 

O processo de integração das potencialidades do indivíduo ocorre em todas as linhas 

de vivências conjuntamente. Essa é a característica fundamental da atividade: a integração 

ocorre simultaneamente, interativamente e não como consequência (TORO, 2005).  

É o que podemos observar nos relatos abaixo. Ambos possuem a integração da linha 

da sexualidade com a afetividade de maneira diferentes. Ambos os depoimentos são 

significativos quanto às melhoras na sua QV quando podem dar expressão da sua capacidade 

de sentir prazer. 

 

É, mas é que nem eu falo [...] a Biodança trouxe uma mudança, positiva muito grande 

para minha vida! Muito! Em todos os sentidos. Até sexualmente falando! Fico mais 

disposto. Eu me achava assim: que tudo tinha que acontecer na minha hora. [...] 

Então eu vi que tudo na vida tem o momento certo, a hora certa e tudo tem que 

acontecer com o mais perfeito prazer para eu e minha parceira. (I-4)  

 

O participante I-4 relata a integração da linha da vitalidade, afetividade e sexualidade. 

Seu relato contém elementos claros de vitalidade quando expressa melhora na sua disposição 

ao sexo, associa a expressão de comportamento empático, presente na linha da afetividade, 

quando relata que passou a considerar mais o prazer da sua parceira no ato sexual. 

O integrante I-5 associa esse prazer ao estímulo positivo da sua autoestima, elevando 

seu bem-estar, sentindo-se mais bonita e na expressão de bons sentimentos por ela mesma. 

 

Mexe muito com o corpo, com o sentimento da gente; mexe com tudo né? Tô te 

falando, assim, eu fico comigo mesma. Ai começa a dar aquele arrepio gostoso e não 

para mais entendeu! Então tem esse sentimento que brota assim e aí vem aquela 

alegria no coração da gente. Até eu tô me achando mais bonita! (I-5)  

 

• III – Criatividade existencial: da liberdade de expressão ao renascimento simbólico - 

Criatividade 

 

A partir das narrativas dos participantes foi definida a categoria: “criatividade 

existencial: da liberdade de expressão ao renascimento simbólico” associada à linha da 

criatividade. 
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Cheguei cheio de não me toque e não me rele. Eu não posso fazer isso porque eu sou 

assim. E logo depois eu pude pôr para fora a criança interior que tem dentro de mim. 

Eu era muito extrovertido e a Biodança me trouxe uma introversão. Trouxe para 

mim... me lapidou... A Biodança me renovou. (I-4) 

 

O arquétipo da criança interior é muito presente na linha da criatividade. A criança 

aberta para a experiencia, livre de preconceitos e prejulgamentos. Que brinca pela diversão da 

brincadeira e prazer no próprio brincar, sem a necessidade adulta de resultados. Nessa 

liberdade de se experimentar descobre novas habilidades em si mesmo que o ajudarão na vida 

adulta. Crescemos e muitas vezes nos perdemos de nós mesmo em meio a tantas necessidades 

de resultados e adequações sociais. Nossa criança então se acomoda, entristece. Em alguns 

casos nos distanciamos tanto que já não sabemos mais como recuperar o brilho em ser um ser, 

que não apenas planeja, faz e executa ações pragmáticas e cotidianas, mas que também se 

enxerga como um adulto brincante e aprendiz.  

“A criatividade está ligada aos impulsos de inovação e reorganização presente nos 

organismos vivos.” (TORO, 2005 p. 88). A criatividade humana é um fenômeno natural e 

espontâneo, uma extensão da criatividade da própria vida. Uma civilização que reprime a 

função natural da criatividade, dissociação o homem da sua obra, reforça a cisão entre o que 

sentimos e o que fazemos. A concepção elitista que distancia os artistas e criadores das 

pessoas comuns dificulta a aproximação do homem comum da sua capacidade criadora. É 

chegada a hora de assumirmos a nossa grandeza, não só na dimensão intelectual ou cognitiva, 

mas na existência. O grande ato criador humano é de criar e recriar-se a si mesmo (TORO, 

2005). 

No depoimento abaixo percebemos claramente a importância de romper com o 

distanciamento cultural dos artistas ao homem comum para facilitar o reconhecimento do 

indivíduo como um ser criativo. Integrar homem e obra. Sermos quem sonha o sonho e a obra 

e assim recriarmos a nossa própria vida. 

 

Eu vi assim, não só existem os artistas, como nós também podemos ser artistas. Nós 

podemos ser as estrelas do topo da montanha. Nós fazemos a nossa história e as 

cortinas se abrem. A plateia são os sonhos que se realizam. Então eu me senti assim 

como se estivesse nascendo uma nova pessoa que se movimenta assim como se fosse 

uma bailarina, flutuando no ar. E então a gente pode ser; a gente consegue ser nós 

mesmos; ser a nossa estrela dos nossos sonhos, da nossa vida. (I-3) 

 

O participante I-7 nos revela em sua narrativa a potência de vida saudável que é nos 

reconectarmos com a nossa criança interior, que só precisa ser olhada, acolhida e valorizada 
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por nós mesmos. Ao ter liberdade de expressão nos devolve o maravilhamento que é ver a 

vida com o eterno olhar de como se fosse a primeira vez. É interessante observar também que 

ela se auto refere à entrega na vivência como um ato de doação a si mesma. 

 

[...] recebi muita coisa boa; foi muito bom; foi muito bom. [...] hoje eu consegui me 

doar mais; consegui ser a I-7 que nem sempre eu posso estar demonstrando no dia a 

dia. Então eu posso dizer que a menina que fica presa dentro de mim, na maioria das 

vezes, ela ficou solta, ficou feliz; eu soube aproveitar cada minutinho da aula. Então 

hoje eu estou me sentindo viva, feliz. Ah! São várias emoções que fica até difícil de eu 

estar dizendo no momento, mas eu estou me sentindo maravilhada. Obrigada! (I-7) 

 

É interessante observar que a repetição para o deficiente visual é algo muito 

importante. A repetição traz segurança. Não mudar as coisas de lugar facilita para que ele não 

tenha que ficar pensando e organizando mentalmente o que ou onde as coisas estão. Isso com 

certeza é algo mais essencial para o cego do que o indivíduo com baixa visão. Logo, o 

processo criativo, ousar sair do seu padrão de movimento e expressão motor é algo que 

envolve um desafio a mais como podemos ver nesses depoimentos de participantes cegos: 

 

[...] quando eu tomei a decisão de partir e sair da roda que eu já estava acostumada 

com o ritmo que girava de uma forma mais tranquila e serena e fui procurar outra 

roda, que eu não sabia onde estava, que ritmo estava se movendo eu tive que me 

conectar com a garra, a determinação, a confiança. Eu acabei encontrando outra 

roda. Uma roda diferente, pessoas diferentes, que estava mais animada, num ritmo 

mais confiante e eu tive que entrar nesse novo ritmo. É como a vida da gente ai fora, 

porque na vida lá fora a gente está acostumado com algum determinado ritmo, mas as 

vezes a gente tem de sair da comodidade e enfrentar novos caminhos, novos 

horizontes. Foi de grande significância! (I-7) 

 

Os exercícios que aparecerem novos ou antigos, a gente sente bem. Sente amor, 

paixão. Isso faz muito bem. [...] Na verdade a Biodança é um exercício além disso. A 

gente dança, se diverte, faz fluidez, relaxamento. A fluidez dá a sensação de liberdade 

de si mesmo. Liberdade de si mesmo é, por exemplo, não ficar passando nervoso, 

conforme problemas familiares. [...] Então a Biodança me dá a liberdade disso, de 

desabafar, distrair, sair daquele problema, sair desse desconforto do problema. (I-1) 

 

Os movimentos na Biodança se agrupam em categorias e é importante que todos eles 

sejam explorados nas aulas: leveza, força, tônus, elasticidade, ímpeto, suavidade, rapidez, 

etc... (TORO, 2005). “[...] a gente aqui areja muito a cabeça, descansa o corpo e descansa a 

alma” (I-10). É interessante a associação que surge nos depoimentos anteriores da qualidade 

do movimento com o sentimento. Uma relação corpo-sentimento-mente! Hora relacionam a 

intensidade e o tônus, elementos do movimento que no caso era também mais rítmico ao 
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sentimento de confiança. Hora a fluidez com a liberdade como também observado no relato a 

seguir em que o sentimento é o mediador integrador nessa dissociação corpo-mente: 

 

Quanto mais você se mexe, quanto mais faz isso, então a gente parece que aproveita, 

se expressa, desestressa. Acontece tudo de uma vez só. [...] Então, ela (a Biodança) 

faz mudanças na gente de todos os jeitos, no físico, na mente; olha eu não sei como 

falar, porque é uma modificação, uma mudança na gente, que a gente faz em si 

próprio; ah! [...] a gente também fica meio confuso (risos). [...] muda lá dentro da 

gente, e muda prá melhor; que a gente passa a ser melhor, nos comportamentos. [...] 

é uma mudança que faz um bem lá dentro do ‘eu’ da gente. (I-8) 

 

O resgate da vivência na Biodança representa realizar um percurso em que na 

facilitação se caminha da vivência aos significados, uma vez que os fatos antes mesmo de 

serem representados pela consciência, originalmente existem como experiência corporal e 

cenestésica (PINHO et al., 2009).  

A vivência como método de facilitação entende que a visão puramente racionalista 

dicotomiza o homem (corpo-mente); e a ciência (cartesianismo), a partir de seus ideais de 

neutralidade, objetividade e tecnicismo explicam apenas parte dos fenômenos da vida. Os 

fenômenos da vida pelo olhar biocêntrico colocam a vida no centro, percebendo a realidade de 

forma complexa e integrada, valorizando todas as formas de relação e de conhecimento 

possíveis com novas propostas de pensamento, de relacionamento e de organização da cultura 

(VECCHIA, 2004).  

O caminho da vivência ao significado, não significa que há uma exclusão da função 

cognitiva, da consciência e do pensamento simbólico. Há somente ênfase numa outra forma 

de aprendizagem que envolve o organismo como um todo em seus níveis cognitivo, vivencial 

e visceral (PINHO et al., 2009). 

As características essenciais da vivência são: experiência original (unicidade), 

anterioridade à consciência (imediaticidade), espontaneidade, subjetividade (intimidade), 

intensidade variável, temporalidade (efêmera), emocionalidade, dimensão cenestésica 

(envolve todo o organismo), dimensão ontológica (percepção de estar vivo) e dimensão 

psicossomática (integração psíquico-orgânico). Não se limita apenas ao conhecimento 

racional, às funções do pensamento, da linguagem verbal, mas também abarca aspectos 

etológicos, místicos e estéticos (TORO, 2005). 

Os relatos seguintes revelam esses elementos e a potência da vivência na Biodança no 

aspecto do processo autocriativo de impulso à vida envolvendo a possibilidade de 

reconhecimento de novos aspectos saudáveis presentes neles mesmos. Relatos simbólicos, 
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constituídos de componentes arquetípicos que sinalizam para um processo de renascimento 

existencial. A entrega à vivência e posteriormente a organização consciente do vivido com 

todos os elementos simbólicos subjetivos de cada um. Experiencias que entram no campo 

mítico do inconsciente. O tempo não linear, o terreno dos arquétipos. É interessante ver que 

um mesmo participante usa elementos distintos ao descrever seu processo: hora a semente, 

hora o ovo, hora o barro, hora aceitando suas imperfeições, hora morrendo, hora renascendo. 

Reconhecendo o ciclo vida-morte-vida em si mesmo. A verdadeira alquimia do processo de 

autoconhecimento que envolve morrer simbolicamente para florescer e fortalecer a própria 

identidade. Envolve mergulhar em si mesmo em vivência. Depende de condições externas 

favoráveis (nutrição) e ambiente enriquecido de estímulos pró-vida! Envolve tempo, processo. 

Conexão! Interna e externa. Dessa conexão, dessa intimidade consigo renascemos para o que 

já éramos. Damos vazão, expressão para nossa expressão saudável.  

 

A sementinha! Foi ali um ponto inicial, o ponto positivo do início de uma coisa boa. 

Eu era muito ansioso. Ali estava nascendo um novo I-4. Eu estava num ovo. Criei as 

penas o bico. Depois de dentro para fora quebrei a casca e sai como uma Fênix! Você 

viu o que eu falei: “eu renasci das cinzas como a Fênix”. 

Prá nascer o novo I-4; teve que morrer o velho I-4, entendeu?  

Então foi a partir daquela semente que foi plantada que eu me senti introspectivo. [...] 

Porque a introversão me ajudou a ser o que eu era. [...] Não depende só da semente 

prá brotar, depende das condições em que a semente está. Eu fui assim ponto a ponto; 

eu me senti ... crescendo pedaço por pedaço. [...] Foi o suficiente prá poder nascer a 

introversão dentro de mim. Você lembra que eu era o puxador da brincadeira, eu que 

atrapalhava a aula, entendeu? Eu percebi ontem que todo mundo estava querendo ser 

ouvido. Opa! Estamos conectados! (I-4) 

 

É característica de uma identidade integrada a conexão com seus potenciais e com 

suas fragilidades, com suas zonas de desenvolvimento. E em suas danças criativas de si-

mesmas é que os indivíduos protagonizam movimentos de transformação existencial (REIS, 

2012b) 

 

É uma comparação. É assim, eu vou fazer uma comparação: que essa aula é como se 

fosse um casulo que sai de dentro assim e sobe com asas para voar. Então eu 

comparo assim a aula com um casulo. Isso! Saia do casulo e bata as asas para 

ganhar o mundo. (I-16) 

 

As entrevistadas relataram transformações subjetivas significativas, que associam à 

atividade da Biodança, a qual lhes proporcionou uma percepção mais ampliada sobre si 

próprias. O caminho, o processo criativo, é dentro de nós, é interno. Porém é preciso dar 
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vazão ao processo criativo, à energia acumulada. Toda obra precisa ser materializada e isso 

pode ser feito a partir da dança, do movimento integrado e com sentido, e se revela no exterior 

nos tornando o que já somos. É preciso que esse espaço para a expressão exista e que de 

oportunidade para que cada um expresse suas particularidades e singularidades. Respeitando 

os indivíduos presentes, reconhecendo que hora se está bem e hora pode ser que não. Caindo e 

se levantando. O processo não precisa ser solitário ele se potencializa e acontece justamente 

pela interação e na companhia de outros.  

 

[...] a gente se encontrar com nosso ser. sonhar viver novamente, renascer em cima 

do que a gente perdeu, mesmo com nossas limitações. Quando a gente troca os pares, 

aprende a caminhar na vida novamente. É possível se levantar. Sacudir a poeira e ser 

feliz novamente. Basta se abrir para nós mesmos e dar oportunidade para nós 

mesmos. Uma oportunidade da gente se encontrar dentro de nós mesmos (I-3) 

 

[...] as coisas que são feitas aqui, é o que acontece no dia a dia da vida da gente. Hoje 

a professora fez um trenzinho. Nesse trenzinho, a troca de maquinista. Eu fiquei 

pensando: isso acontece na vida da gente! Porque na vida da gente há trocas. A gente 

tem que acostumar-se com essas trocas. Hoje você é uma coisa e amanhã você é 

outra, e depois é outra. É que nem aqui. Um é o maquinista, logo é o outro. É como na 

vida da gente: uma hora a gente tá lá em cima, tá no meio e tá lá embaixo. Então a 

gente tem que se acostumar com as trocas na vida da gente. A Biodança, ela nos 

mostra como é que é a nossa vida lá fora. As mudanças que têm na vida. (-I16) 

 

• IV – Sentimentos positivos e vínculos nas relações - Afetividade 

 

A afetividade é o mundo dos sentimentos com todas suas implicações: desejos, 

expectativas, raivas, frustações, ciúmes, felicidades, alegrias, amor, etc. A aula de Biodança 

estimula o vínculo consigo, com o outro e com a natureza. Ao entrar em contato consigo 

mesmo, sentimentos e emoções antes não perceptíveis podem vir à tona justamente porque a 

aula de Biodança tem como uma de suas possibilidades trazer a consciência elementos 

inconscientes (TORO, 2005c; TORO, 2005d). 

A afetividade na Biodança se desenvolve segundo três níveis de vínculos propostos 

por Toro (2005): eu-comigo; eu-outro; eu-universo. A categoria temática na linha da 

afetividade: sentimentos positivos e vínculos nas relações emergiram nas narrativas sobre 

sentimentos positivos (eu-comigo), presentes no instrumento (WHOQOL-bref) no domínio 

psicológico e fatores relacionados as relações pessoais (eu-outro) presentes no instrumento 

(WHOQOL-bref) no domínio das relações sociais.  
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No processo de reeducação afetiva na Biodança alguns participantes relataram que 

houve um aprendizado em relação a expressão do afeto positivo (bons sentimentos e 

pensamentos). Apontando a Biodança como um processo de desenvolvimento humano capaz 

de facilitar a melhora da QV. 

 

[...] a gente que tem uma vida tão corrida, uma vida muito cansativa, esse é um 

instante que a gente tem para nós de descarrego. Para tirar as coisas ruins que tem 

na gente. Pensar coisas boas na vida da gente. (I-15) 

 

[...] é aquele momento que eu tiro para mim, porque na maioria das vezes a gente se 

preocupa muito com as pessoas que estão ao nosso redor, esquecemos um 

pouquinho de cuidar da gente. Então para mim são horas que eu tiro para cuidar do 

meu interior, para relaxar; e é muito gostoso. (I-6) 

 

Parece que cresce algo assim; eu não sei explicar muito bem, algo dentro da gente 

que tá lá escondido, lá no fundinho [...] vai brotando assim. Muda até a aparência 

da gente. É um sentimento bom, é um sentimento de paz, sabe. Tinha dias que eu 

vinha, que eu estava angustiada, né, por causa desses problemas que eu estava te 

falando. Aí eu falava “Ai meu Deus, eu não vou conseguir me concentrar; aí eu 

fechava o olho, assim, e me concentrava, me entregava. Aí eu sentia esse sentimento, 

sabe; e é muito bom. Às vezes chega até lagrimar o olho assim. É de felicidade 

mesmo; não de tristeza. De felicidade, aquela felicidade mesmo. (I-5) 

 

Aqui eu comecei a relaxar mais... a ter menos ansiedade, a deixar as coisas 

acontecerem naturalmente. Porque eu era um pouco ansioso; queria que as coisas 

acontecessem rápido. (I-7) 

 

[...] a gente fecha os olhos e fica dançando, devagarzinho (danças de conexão 

consigo). [...] fico imaginando tantas coisas boas; esqueço tudo de ruim. [...] tão 

concentrada. [...] concentrada em mim; como eu sou. Porque eu sou muito 

preocupada nessa parte de agradar alguém. Se eu ver que não estou agradando, eu 

fico triste. Ali eu me agrado.  

[...] a minha vida é um problemão na aula deixava tudo para trás. Parecia que eu 

pegava e jogava prá trás e seguia em frente. A partir do momento em que eu comecei 

a fazer Biodança, eu comecei a descobrir que eu poderia deixar tudo prá trás 

naquele momento de fechar o olho, ouvir só o som da música e ficar imaginando 

tudo de bom. É lindo aquele momento. Só eu e eu. (I-11) 

 

Na Biodança entende-se que na expressão da dança há uma relação entre a 

neurofisiologia e a psicologia (RIBEIRO, 2008). E, o movimento do corpo a partir da 

interioridade pode levar o participante a reconectar-se com sua saúde (TORO, 2005). 

Nesse sentido os relatos anteriores nos levam a compreensão que propiciar um tempo 

para si mesmo em que há componentes afetivos de autocuidado que desencadeiam a 
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expressão de sentimentos de auto qualificação e sensações de bem-estar que possibilita refletir 

positivamente na autopercepção da QV. 

 

Eu sou uma pessoa assim de me exigir para ter tudo perfeito. [...] Mas a gente não é 

totalmente perfeita; a gente procura dar o melhor, mas nem sempre a gente pode estar 

fazendo o melhor. Tive muitas exigências, muitas responsabilidades. [...] A minha 

cabeça não desliga; não tive aquele “não; chega! Agora eu vou descansar, um 

pouquinho aqui dentro (aponta para o peito e para a cabeça). Até chega o cabelo da 

gente cair. A Biodança dá aquela aliviada (...) sai todo aquele monte de canseira na 

mente. Ajuda a me equilibrar, para lidar com as coisas, porque não é fácil, né. É algo 

que mexe com a gente, e, ao mesmo tempo, nos fortalece, nos amadurece. A gente vai 

aprendendo. A gente tá ali mas a gente não é mais a mesma pessoa; a gente sai 

diferente. Ela me ajudou. Eu amadureci, vi que a gente pode, a gente pode ser feliz 

com a gente mesmo; não importa o que aconteça, a gente pode seguir em frente e dá 

para seguir! Apesar das nossas limitações. Foi como se perdoar. A gente não se 

perdoa. Quando eu me dei conta eu me senti como se fosse uma árvore com novas 

folhas, novas flores, nova vida. (I-3) 

 

Eu consegui detectar um defeito em mim mesmo. Eu consigo agora me concentrar, 

mas ainda tem que vir de dentro para fora. É isso que eu estou percebendo em mim. 

Que tenho muita dificuldade de ouvir as pessoas; o que as pessoas dizem. Eu 

melhorei. E eu me sinto assim muito realizado porque é difícil você dosar vindo de 

uma vida aonde você até mesmo que falar alto para poder se comunicar com a 

pessoa, querer que você seja ouvido, entendeu. Hoje eu consigo ter percepção da 

pessoa, daquilo que a pessoa fala, sabe, aí entra o equilíbrio. O equilíbrio do diálogo 

né E aí o que acontece é que eu estou muito satisfeito comigo mesmo, entendeu? Estou 

assim com a vida, Zen, sabe? Estou muito mais perguntando do que sabendo. (I-4) 

 

Através dos trechos acima é possível destacar o processo de aprendizagem amoroso 

que a Biodança propicia. Há o reconhecimento de limites pessoais e possibilidades de 

superação através do exercício do cuidado. Cuidado consigo mesmo, autocompaixão e 

responsabilidade sem excesso de peso e autocobrança.  

O cuidado é um princípio que acompanha o ser humano em sua trajetória de vida. Está 

presente em todo ato, a cada momento da jornada da vida. Podendo ser acessado sempre que 

for necessário (BOFF, 2003). O movimento do cuidado amoroso seja consigo ou com o outro 

é o mesmo movimento da energia cósmica que é o ato de ligar-se, unir moléculas, gerar vida e 

que luta para se expressar em nossas vidas desesperadas, em meio as guerras e formas 

culturais inadequadas (TORO, 2005). 

Agir conosco através da expressão de um cuidado amoroso gera alegria serena, 

propicia leveza ao peso de muitos fenômenos da vida. Propicia a descoberta de valor pessoal, 
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capacidade de melhoria quanto a sintomas de insegurança, ansiedade, medo, mostrando o 

potencial integrador da vivência na dimensão corpo-mente, ou seja, físico-psicológico. 

O contato humano através das vivencias de contato com o outro: abraço e danças 

diversas, ou outros, como rodas afetivas de embalo ou rodas de qualificação se mostraram 

positivamente significativas tanto no aspecto das relações interpessoais quanto no sentido de 

trazer bem-estar pessoal por diminuir aspectos de solidão. 

A Qualidade de Vida também engloba a capacidade de estabelecer conexões com tudo 

o que é vivo no meio externo. Nesse sentido, a necessidade do homem resgatar o seu senso 

comunitário e humanitário, relações sociais marcadas por mais cuidado, menos preconceitos e 

distanciamentos, formas de melhor lidar com a expressão da afetividade, refletem numa 

melhor QV, uma vez que reforça elementos como pertencimento, aceitação no grupo, 

equilíbrio entre limites e possibilidade pessoais e interpessoais, e também entre, receber ajuda 

e ajudar revelando seu valor através de suas ações no mundo. 

“Então... é que as pessoas são únicas; cada um tem um jeito; cada um tem um 

espaço” (I-10). A partir dessa percepção inicia-se uma possibilidade de convivência social em 

que se respeita a singularidade e o espaço de expressão de cada um, com consciência de que o 

acolhimento não será pautado na padronização de expressões e comportamentos. A Biodança 

favorece o convívio social como podemos perceber no relato seguinte: “[...] a Biodança é 

algo complexo. A companhia, a convivência trazem uma cumplicidade no grupo” (I-2).  

O acolhimento no grupo, o apoio, favorece a expressão se si mesmo e em 

consequência o próprio relaxamento, diminuição do estresse, autoconhecimento, 

transformação e desenvolvimento de respostas comportamentais aos desafios da vida:  

 

“[...] eu estava hoje até, vamos dizer, meio triste. Gostei muito da parte com os 

amigos, compartilhando uma conexão, um abraço, se sentindo conectado com cada 

um aqui dentro; tendo os nossos problemas, a nossa deficiência; e aqui, se tornando 

um grupo só” (I-12). 

 

A gente fica nessa roda de embalo, é você se sentir abraçado com uma pessoa; é um 

desabafo com a pessoa, né? (...) um confortando o coração do outro através de um 

abraço. Se confortar mesmo! não ficar entrando nos problemas ou no estresse, então 

isso faz muito bem. Isso facilita você não entrar no estresse; facilita você não entrar 

nos problemas psicológicos ou em depressão ou uma coisa. (I-1) 

 

Cada aula é algo que toca em nosso sentimento. E hoje eu também senti aquele afeto, 

aquele carinho que no nosso dia a dia, às vezes, naquela correria e naquelas coisas, a 

gente não tem mais aquele carinho, aquela atenção, aquele toque. E foi o que eu senti 

hoje: me trataram com carinho, afeto. Fiquei feliz, contente. (I-12) 
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O contato humano através do abraço para um dos integrantes foi algo que se 

apresentou fora da rotina de vida. Para esse participante o abraço tornou-se uma via para o 

fortalecimento da sua identidade saudável quando ele se sente pertencente a uma comunidade, 

um grupo e que a partir dai aos poucos vai cada vez mais integrando novas possibilidades de 

expressões sociais.  

 

Eu sou uma pessoa que não tem esse tempo de abraçar ninguém, de ter contato com 

ninguém. Então quando eu tenho esse contato com a “galera” aqui, eu sinto 

renovado, fortalecido sabe. Lá fora é diferente. A gente tem amizade, mas não tem 

essa oportunidade de abraçar o próximo, de poder sentir o calor humano do próximo. 

Em casa mesmo eu não tenho essa oportunidade de abraçar. Então aqui, na 

Biodança, eu aprendi a ser alguém, a ter um abraço (eu nunca tive um abraço). Então 

aqui, na Biodança é que eu aprendi a abraçar alguém; porque eu nunca tive um 

abraço. Quando eu comecei a Biodança, eu senti o que é abraçar e poder se sentir 

abraçado por alguém. (I-15). 

 

“Não existimos como criaturas isoladas, somos essencialmente ‘relacionais’” (TORO, 

2005 p.99). O fortalecimento da identidade pessoal na Biodança acontece mediante o contato 

entre os participantes do grupo e suas relações em feed-back. A convivência em grupo num 

ambiente mais afetivo e menos competitivo favorece a expressão de atitudes empáticas. “A 

empatia é a capacidade de pôr-se no lugar do outro, quer dizer, de identificar-se com a outra 

pessoa, ato que o converte em semelhante e, ao mesmo tempo, devolve-lhe a remota 

consciência de si mesmo” (TORO, 2005 p.99). É o que observamos no depoimento abaixo de 

I-10 em que ele nitidamente faz uma leitura de como o grupo se comportou de maneira 

empática em relação a um dos participantes, transcendendo comportamentos grupais em que 

se ressalta sorrir sobre um evento em que o outro está numa posição de vulnerabilidade. A 

participação nas aulas de Biodança contribuem para que aos poucos os integrantes vão 

demonstrando alterações variadas de estar, perceber-se no grupo, nas relações e no mundo 

(RIBEIRO, 2008). 

 

[...] enxergar e compreender além. Acho assim, eu reparei como isso de enxergar 

além, de compreender além, tipo assim, o I-15 caiu. O óbvio é o de dar risada. Aí o 

grupo chegou além e, em vez dar risada fez a coisa melhor: acolheu. (I-10)  

 

[...] quando acontece uma coisa com você lá fora, ninguém é atencioso com você. “Ó 

lá o cara...”, começam já a tirar mote. Aqui não; aqui foi todo mundo unido. Eu 

queria então agradecer aos demais, o carinho de vocês comigo. É uma coisa que 

emociona bastante; que eu nunca tive. (I-15) 
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A Biodança tem como finalidade a integração e fortalecimento da identidade (TORO, 

2005). A expressão de novos aprendizados de alguma forma refletiu no fortalecimento da 

identidade que os facilitaram agir mais natural e espontaneamente. De alguma forma mais 

livres de expectativas e de obrigações com os outros. Dessa forma possibilitou novos 

comportamentos que trouxeram mais confiança em si-mesmos que refletiram numa melhor 

QV. Podemos observar esse processo no depoimento a seguir:  

 

[...] ninguém me ensinou lá fora... [..] é por isso que a Biodança nos ensina a viver a 

vida lá fora. [...] a gente não tem a oportunidade de mostrar lá fora a nossa força, né? 

hoje eu sou o líder; amanhã eu não sou. [...] tem muito lugares em que a gente não 

consegue ter a nossa própria força. Sempre na força dos outros, ou ao menos, nunca 

pode ter a sua própria. Fica difícil a vida lá fora, mas devido à Biodança eu melhorei 

muito. Hoje eu estou mil vezes melhor. Acho que na Biodança tem que aproveitar 

cada momento. Porque lá fora a gente tem que mostrar o que a gente é; e não o que 

os outros querem que a gente seja! (I-15) 

 

[...] não se deve subestimar a força que há dentro de cada um de nós. (I-2) 

 

“Eu estou gostando muito de cada dia aprender a dar um pouco mais valor à vida; a 

dar valor ao nosso espaço ao que a gente realmente é. [...] hoje eu consegui liberar algumas 

coisas, botar prá fora, desabafar do meu jeito!” (I-7). Com nossa identidade fortalecida a 

partir das relações nosso posicionamento no mundo fica mais acolhedor, fluido, flexível, 

claro e assertivo quando necessário.  

 

Na vivência de hoje eu me encontrei com a minha força e coloquei harmonia nela. E 

foi uma harmonia assim: “eu com a minha força compartilhada com a força de um 

companheiro”. [...] pela vivência de hoje sabemos que a força está em nós. [...] todo 

dia a gente vence algo [...] cada um aqui tem força de vencer cada dia e tem a força 

de nos ajudar a vencer também. Então eu achei muito interessante de eu aceitar a 

força do outro e a outra pessoa aceitar a minha força. E saber que podemos contar 

com cada um. (I-12) 

 

Eu gosto também de demonstrar para as pessoas que tem coisas que a gente 

consegue fazer sozinha. Porque as pessoas às vezes olham prá gente com aquele 

olhar de ‘nossa coitada, não consegue fazer nada mesmo sozinha’. Então tem coisas 

que eu mesmo gosto de demonstrar para as pessoas que eu consigo; mas é claro que 

eu agradeço, sabe. E às vezes falo ‘muito obrigada, mas eu consigo, tá bom?’. Isso 

eu consigo. Desço, subo. E eu percebo que quando eu desço normalmente, eu desço 

rapidinho e já saio andando rápido, eu percebo que as pessoas ficam ‘Ah! a moça 

não é que ela consegue mesmo?’ Então tem momentos e tem momentos. (I-6) 
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• V – Autoconhecimento como caminho de expansão da consciência - Transcendência 

 

Transcendência: Autoconhecimento como caminho de expansão da consciência. Na 

Biodança a transcendência refere-se a expansão da percepção do eu. Tem como base de 

estímulos exercícios que possibilitem a vivência da harmonia, que possibilita sensações de 

beatitude e serenidade. A vivência transcendente possibilita que o indivíduo possa de ir além 

da autopercepção, que possa experienciar os fenômenos da vida com a consciência ampliada e 

profunda da realidade, e que, nos remete à sensação de que somos seres conectados à nossa 

espécie e vinculados de uma consciência cósmica mais ampla.  

“[...] eu senti que estava precisando me fortalecer interiormente, na minha 

espiritualidade. E com essa segunda aula eu me senti muito bem, paz” (I-3). Podemos 

perceber a experiencia transcendente quando ela nos remete a relatos que ultrapassam nossa 

corporeidade, e que, quando trazemos a vivência à consciência e a traduzimos em palavras 

utilizando as percepções corporais, nos remetem a sensações de bem-estar, força e paz como 

no depoimento anterior. 

A vivência é a única forma de integrarmos as diversas dissociações culturais e 

vivenciarmos a experiencia da unidade (TORO, 2005). À medida em que o indivíduo vai se 

tornando mais integrado, as linhas de vivência cada vez mais se interconectam e fica difícil 

dissociar, o amor, da alegria, do prazer, do contato, do eu, do outro. O fenômeno se faz na 

unidade de emoções e sentimentos que ao final se traduzem numa experiencia em que eu-tu, 

mente-corpo, material-espiritual, é vivido na unidade como podemos observar no depoimento 

a seguir que nos traz a experiencia transcendente de unidade pela integração de várias 

dissociações culturais:  

 

[...] o principal que eu achei é aquela motivação do grupo, aquela harmonia em 

grupo. Você estar ali, e os colegas também estão ali sempre te tratarem como igual; 

com respeito. Essa ligação que às vezes fora, ou até em casa a gente não tem. Ela (a 

Biodança) mexe mais ou menos com o espiritual, com o nosso sensitivo. Isso me 

ajudou bastante [...] tinha semana em que em que eu só vinha por causa da Biodança. 

Eu gosto do afeto, da alegria, do prazer, daquela autoestima que a Biodança dava prá 

mim. (I-12) 

 

A vivência transcendente segundo a Biodança culmina na experiencia evolutiva do 

êxtase de expansão e maravilhamento que não se traduz em muitas palavras como podemos 

observar no depoimento seguinte: “Hoje eu me senti uma pessoa... assim... sei lá... Eu estou 

me sentindo assim em êxtase. Eu nunca senti essa sensação. Consigo nem falar” (I-4). A 



DISCUSSÃO   86 

 

 
 

Biodança possibilita que a experiencia transcendente ultrapasse o contexto exclusivo de locais 

especiais. Traz a experiencia transcendente para o cotidiano das ações, devolvendo o 

maravilhamento às experiencias simples e corriqueiras do cotidiano da vida.  

Os participantes nos grupos de Biodança tem a oportunidade de se conhecer melhor, 

tornar-se agentes de suas próprias histórias de vida, desenvolvendo uma maior vinculação 

entre espécie e reconhecendo a individualidade, diferenças, particularidades e semelhanças 

(RIBEIRO, 2008). A possibilidade de alcançar um estado de consciência superior é libertar-se 

dos hábitos mentais e emocionais que nos alienam, nos oprimem, nos adoecem pelas tensões 

impostas por uma civilização que nos faz suportar a tirania da mecanização (TORO, 2005). 

Nesse aspecto podemos observar o quanto a Biodança, despertou em alguns a percepção da 

importância do autoconhecimento como um caminho através do qual possam se estabelecer 

processos de desenvolvimento pessoal. Como o processo é pessoal, cada um na sua 

experiência reencontrou em si mesmo, potencialidades que levaram a uma melhora na sua 

Qualidade de Vida. 

O autoconhecimento promovido pela Biodança se revela uma maneira de podermos 

expandir nossas percepções e superar nossos desafios: 

 

[...] eu acho uma coisa interessante que eu vi através da Biodança, que parece que a 

gente conhece a gente né? Mas, na verdade, a gente tem muito, muito mais além, para 

nos conhecer a nós mesmos. Eu não imaginava o quanto a gente pode ir crescendo e 

aprendendo a crescer a se conhecer. Eu pensava que me conhecia. Hoje eu estou 

conhecendo uma pessoa, que jamais imaginava que tinha em mim. Hoje eu vejo 

quanto eu posso de melhor. Às vezes até me assusto: será que eu sou eu mesma? A 

gente nem imaginava que a gente seria capaz de encontrar em nós um indivíduo 

diferente; muito legal. Mais forte. Mais confiante. Um incentivo prá gente estar 

crescendo para a nossa segurança mesmo. (I-3) 

 

[...] a gente não tem tempo para nós. [...] aqui é um momento de encontro comigo 

mesmo e com as outras pessoas. E nesse encontro eu encontro coisas para facilitar a 

enfrentar as dificuldades lá fora. Aqui, nesse encontro, eu consigo perceber onde é 

meu ponto fraco, eu consigo me compreender melhor. Então la fora quando eu tenho 

que enfrentar os problemas fica mais fácil porque eu tenho intimidade comigo mesma. 

(I-6) 

 

Aqui eu me sinto maravilhada comigo mesma e com todos aqui. Eu consigo ir além de 

muitas coisas. Acho que tudo só depende da gente mesmo; só depende da confiança 

da gente; da persistência da gente; e o otimismo que é o que nos leva prá frente. Todo 

mundo tem força; tem sua própria força. É uma coisa estranha porque sua alma se 

sente confiante. [...] Então, cada um tem à sua maneira de ser! (I-17) 

 [...] antes da Biodança eu era uma pessoa e hoje sou tipo outra. Antes eu não tinha 

contato com ninguém; eu não falava com ninguém daqui. Eu era uma pessoa muito 
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fechada. [...] a interação na aula [...] eu comecei a interagir com as pessoas, enfim, 

participar e eu consegui interagir bem. A me conectar comigo mesmo. Eu consegui me 

desenvolver bastante. Eu aprendi que o contato é uma forma que tem da pessoa se 

comunicar com o outro; de saber onde o outro está. Hoje eu sou mais comunicativa; 

se você chegar e puxar um assunto, eu vou junto. Na minha vida particular lá de fora 

também. Com a minha família, com todo mundo. Eu desenvolvi bastante. Eu era muito 

insegura; envergonhada. Aí, depois da Biodança, eu consegui desenvolver; até na 

sala de aula mesmo. Hoje eu já sou mais assim, comunicativa; se a pessoa vem 

conversar comigo eu já converso; mas ainda tem aquela: não chego em ninguém prá 

conversar. (I-13) 

 

Nesse estudo não houve diferença significante na QV quando comparado o grupo de 

deficientes visuais que haviam feito Biodança com os que não conheciam a atividade em 

todos os domínios e questões de avaliação geral da QV e saúde. 

Todos temos a oportunidade de agir e fazer a diferença. E todos temos o direito de 

sermos vistos e ouvidos, sem excessiva cobrança interna ou externa de sermos heróis ou 

covardes. Podermos ser seres humanos com nossas limitações e potencialidades. Que, na 

dança da vida, tenhamos capacidade de viver o deleite do viver, tanto quanto reconheçamos 

que é natural cair, reerguer, reequilibrar, levantar, apoiar e ser apoiado diante dos desafios da 

vida. 

 

O mundo tá muito caótico. Diz que a sociedade tem que mudar pra nós. Ok! Ela pode 

nos facilitar. Mas também, Não! Nós temos que mostrar para sociedade, que tem 

caminhos para nós. Antigamente, um cego, para ele se comunicar com uma pessoa, 

nossa! Ela nem via o cego. Hoje o cego está sendo visto. Ele precisa ser mais visto! 

Nós temos que provocar a diferença. Mostrar a eficiência que tem dentro de nós. O 

deficiente visual, o intelectual, o cadeirante. Porque ele não tem a deficiência, ele é 

eficiente 100%. Se ele tem um mínimo de deficiência, ele já é excluído! (I4) 

 

Esses resultados poderiam parecer indiciar que o fato de terem feito Biodança em 

algum período no passado não produz efeitos persistentes que se reflitam na Qualidade de 

Vida do presente. 

Uma atenção crítica mais detida aos depoimentos até aqui apresentados apontam, no 

entanto, para uma probabilidade diametralmente oposta. 

Esses depoimentos mostram que em cada vivência do processo da Biodança, cria-se 

um contraste, uma oposição às concepções sociais convencionais sobre o “ser deficiente 

visual”. O resultado disso é uma pressão do tipo “isto é um delírio”, “é uma bobagem”, ‘é 

preciso voltar a realidade”. E então, o deficiente visual em geral acaba “adequando” a essa 

concepção e pressões sociais. Voltando ao padrão “tradicional” de ANTES da Biodança. 
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Esse resultado, ao contrário de ser desalentador, deve ser, justamente, o estímulo para 

a ocorrência e frequência de sucessivas novas sessões de Biodança. Incentivando assim os 

participantes não apenas a relembrarem as suas ricas vivências, mas, a se tornarem, 

verdadeiros arautos, a propor e proclamar uma nova e radicalmente concepção do que é “ser 

deficiente visual”.  

Um “novo deficiente visual” e não mais, “um ceguinho” a mercê das poucas 

concessões que lhe são oferecidas! 
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Toda investigação científica abre ou exclui caminhos a serem trilhados com o intuito 

de melhor compreendermos os fenômenos da vida. O percurso científico também apresenta 

desafios e limitações. Nesse estudo podemos citar como limitações: a literatura escassa sobre 

o tema, que limitou a revisão e discussão dos dados; o baixo número de participantes e a falta 

de um grupo controle, no desenho metodológico referente à parte quantitativa. Outro fator foi 

a atividade de Biodança ter sido efetuada pela própria pesquisadora e o questionário auto 

aplicado ter sido lido e de alguma forma trazido o risco de respostas não autenticas. Nesse 

sentido uma sugestão é passar a Escala de Avaliação de Qualidade de Vida (WHOQOL e 

WHOQOL-bref) para áudio com a finalidade de que se possa seguir as recomendações da 

autonomia ao se responder o instrumento. 

O presente estudo buscou investigar se, e em quais aspectos a Biodança contribuiria na 

QV dos deficientes visuais, cegos e de baixa visão, pela comparação entre as alterações na 

QV em avaliações feitas antes e após as 15 sessões de Biodança com o grupo. Estes resultados 

foram ainda complementados qualitativamente pelos depoimentos dos participantes. 

Pelos resultados destas avaliações e respondendo positivamente à hipótese geral do 

trabalho, temos a primeira questão “como você avaliaria a sua qualidade de vida”, a qual teve 

uma significante (p=0,021) melhora após as sessões de Biodança. Houve também uma 

melhora nos domínios físico (p=0,035) e relativo ao meio ambiente (p=0,015). Destaca-se já 

nesta etapa o fato de os valores da QV em relação ao domínio do “meio ambiente”, a despeito 

da sua marcante melhora terem sido os mais baixos de todo o conjunto, indicando 

provavelmente a dificuldade de lida dos deficientes visuais com este universo e da baixa 

adequação deste meio às suas condições, fato também mencionado em diversos depoimentos 

verbais. 

Outro aspecto interessante dos resultados foi a ausência de diferença entre os dois 

grupos, que estavam praticando a atividade pela primeira vez e os que já haviam participado 

de grupo de Biodança anteriormente. Olhado do ponto de vista quantitativo poderia ficar a 

impressão simplista de que a Biodança já feita não teve maior significado. A isto se 

contrapõem alguns depoimentos verbais, os quais apontam, isto sim, para as pressões sociais 

discriminatórias que se opõem aos novos padrões de relacionamento e independência 

adquiridos pela prática anterior da Biodança; e aos retornos dos participantes aos seus padrões 

de vida “convencionais”, relegando assim os aprendizados anteriores. Sugerem então os 

presentes resultados, a importância de um trabalho de Biodança continuo reforçando o ganho 

de QV. 
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Outro aspecto apontado pelos resultados foi a autoavaliação da Qualidade de Vida ser 

maior nos cegos do que nos indivíduos de baixa visão antes da Biodança, diferença que foi 

significante nos domínios físico (p=0,033) e psicológico (p=0,007). E, em complemento uma 

melhora acentuada na avaliação da QV após as sessões de Biodança, nos participantes com 

baixa visão. Uma hipótese que se coloca para essa diferença inicial (e que é corroborada) com 

alguns dos depoimentos verbais, é o de uma auto repressão dos participantes com baixa visão, 

que veem as suas limitações e a possível observação crítica da sociedade. Pode-se assim, 

novamente, perceber o provável papel benéfico da Biodança, diminuindo esses sentimentos 

que dificultam a expressão das potencialidades nesse grupo. 

Esses resultados sugerem estudos mais detalhados com o grupo de baixa visão a fim 

de entender melhor as questões que afetam a baixa QV e que auxilie os profissionais de saúde 

e as instituições de reabilitação a melhor direcionar suas ações a esse grupo social com o 

intuito de melhorar a QV. 

Avaliando-se agora, mais especificamente, cada um dos subgrupos, nota-se que, os 

valores da QV foram mais elevados após as sessões de Biodança em quase todos os itens 

avaliados, embora a diferença tenha sido significante no grupo dos cegos quanto à avaliação 

geral da QV na primeira questão (p=0,038), e no grupo de baixa visão em relação às facetas 

avaliadas no domínio físico (p=0,28) e na segunda questão que avalia a satisfação geral com a 

saúde (p=0,023). 

Evidenciamos que há uma influência da Biodança na contribuição positiva na 

Qualidade de Vida dos deficientes visuais por proporcionar uma ampliação e melhora da 

expressão motora, conexão, renovação e autorregulação de funções orgânicas, como também, 

na harmonização orgânica e psíquica. 

No aspecto da relação pessoal, eu-comigo, destacamos os seguintes aspectos 

psicológicos: maior conexão com as próprias necessidades e sensações; maior integração 

mente-corpo; elevação de pensamentos positivos sobre si mesmo, aumento da alegria e do 

prazer de viver; confiança em si; reconhecimento e aceitação de limites emocionais; maior 

aceitação de si mesmo e expressão dos sentimentos, principalmente afetivos; melhora na 

autoestima e autoconfiança; redução de pensamentos negativos como ansiedade, estresse, 

preocupações e timidez. 

Em relação a sensações corporais destacamos: maior conhecimento e intimidade com 

o corpo, percepção agradável de leveza, conforto em habitar seu corpo, relaxamento, vigor, 

liberdade, disposição e fluidez aos movimentos, prazer, bem-estar. 
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No aspecto das relações interpessoais, eu-outro: ampliação e melhor qualidade nas 

relações interpessoais pela potencialização da expressão tolerância, paciência, flexibilidade, 

atividade de cooperação e acolhimento no grupo; respeito e expressão clara dos seus limites e 

reconhecimento do limite do outro; reconhecimento das subjetividades de cada indivíduo; 

sentimentos de liberdade de expressão, entrega, confiança, segurança e aceitação no grupo; 

aumento da integração social no grupo incluindo o contato físico, e; melhoria das relações 

fora do contexto da Biodança. 

Os achados do presente estudo permitem considerar, de modo conclusivo, que as 15 

aulas de Biodança foram suficientes para investigar a sua contribuição na autopercepção da 

QV de deficientes visuais, e que, esta contribuição, positiva, de um modo geral, possibilitou 

essas pessoas terem uma vida com melhor qualidade. Com isso, podemos destacar que a 

Biodança se constitui em uma Prática Inovadora ou uma PICS no cuidado à saúde e na 

melhoria da QV, e que, se utilizada em uma escala maior, mais benefícios, certamente iria 

trazer. Assim sendo, estudos longitudinais com a Biodança, tanto com deficientes visuais, 

quanto com usuários de serviços de assistência à saúde de um modo geral, particularmente a 

saúde mental e os Centros de Atenção Psicossocial, se fazem necessários. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 

PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (CEP-EERP/USP) 

 

 

Título: A contribuição da Biodança na saúde mental de pessoas portadoras de deficiência 

visual 

Pesquisadores: Helena Cristina Medeiros Vieira Schmidek e Luiz Jorge Pedrão 

 

 

Caro participante: 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: “A 

contribuição da Biodança na saúde mental de pessoas portadoras de deficiência visual”. 

A pesquisa visa desenvolver a atividade de Biodança e, a partir dos resultados obtidos, 

identificar a possível contribuição da atividade na saúde mental de pessoas com deficiência 

visual. 

A atividade de Biodança será desenvolvida na Associação dos Deficientes Visuais de 

Ribeirão Preto e Região (ADEVIRP), com indivíduos maiores de 18 anos, portadoras de 

deficiência visual congênitas ou não. Serão realizadas 16 aulas, uma vez por semana, 

conduzidas pela pesquisadora que terão duração de uma hora e trinta minutos, divididas em 

duas partes. A primeira parte, com duração de uma hora, constará da aula de Biodança e, a 

segunda parte, com duração de trinta minutos, consistirá de uma roda de conversa livre onde 

os participantes falarão do significado da vivência pessoal. Alguns pontos considerados 

importantes serão registrados em um caderno de campo, por um observador participante. 

Após o término das 16 aulas de Biodança, será feita uma entrevista individual com os 

participantes que estiveram presentes em pelo menos 50% das aulas. Pedimos a sua 

autorização para gravarmos estas conversas, para garantir que as informações tenham melhor 

qualidade. Algumas imagens também poderão ser registradas em vídeo, para tal também 

pedimos sua autorização. As falas e/ou as imagens em vídeo daqueles que não concordaram 

em participar da pesquisa serão desconsideradas.  

Gostaríamos de esclarecer que: seu nome será mantido em sigilo; as informações que 

você nos der serão confidenciais e serão usadas apenas para este estudo; estas informações 

poderão ser publicadas e/ou apresentadas com objetivo científico, entretanto, não será 

possível identificar as pessoas envolvidas.  

Sua participação é voluntária, isto é, você não é obrigado a participar deste estudo. 

Caso a atividade de Biodança, a conversa em grupo ou a entrevista provoque algum 

desconforto físico ou emocional, você poderá interrompê-la a qualquer momento. Caso 

alguma dúvida ou mal-estar apareça estaremos também disponíveis para ajudar. Se você 

concordar em participar da pesquisa, queremos esclarecer que você é livre para, a qualquer 

momento, recusar-se participar da aula ou responder às perguntas que lhe ocasionem 

constrangimento de qualquer natureza; você, também, pode deixar de participar da pesquisa a 

qualquer momento e não precisa apresentar justificativas para isso sendo sua decisão 

respeitada.  

Não haverá nenhuma forma de reembolso de dinheiro para esta participação, já que 

você não terá nenhum gasto. Em caso de dano decorrente da sua colaboração, você terá 

garantia de indenização conforme disposto na Resolução CNS 466/2012, Item IV.3-h. 

Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEP-EERP/USP), que tem 
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como função proteger eticamente o participante da pesquisa e preservar seus direitos. Caso 

necessite de esclarecimentos sobre o estudo ou tenha alguma dúvida, você pode entrar em 

contato a qualquer momento com um dos pesquisadores ou consultar o CEP-EERP/USP: 

Avenida Bandeirantes, Campus Universitário – Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP, 

telefone: (16) 3315-9197. Horário de atendimento: 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas de 

segunda a sexta-feira, dias úteis.  

Este termo será preenchido em duas vias, uma ficará com você e outra com o 

pesquisador. Agradecemos sua colaboração por ler/ouvir este convite para a pesquisa. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Helena Cristina Medeiros Vieira Schmidek 

hcmvieira@hotmail.com 

Doutoranda - EERP/USP 

(16) 9 9702 4579 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Jorge Pedrão 

lujope@eerp.usp.br 

EERP/USP (sala 51) 

(16) 3315 3418 

 

 

 

 

 

Eu,______________________________________________________________, declaro que 

concordo em participar da pesquisa. 

 

 

 

Assinatura do participante: ___________________________________________ 

 

 

 

 

Ribeirão Preto, _______ de _______________ de 2018 

mailto:hcmvieira@hotmail.com
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em Braille 
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APÊNDICE C – Questionário sobre dados sociodemográficos, histórico na deficiência 

visual e Roteiro da Entrevista Semiestruturada sobre: autopercepção da Qualidade de 

Vida a partir das vivências no grupo de Biodança 

 

 

Número da Entrevista: 

Data:                de                               de 2018 

 

1 Caracterização do Participante  

Nome  

Idade  

Sexo  

Escolaridade  

Ocupação  

Estado civil  

Com quem vive 

(n. de membros da família 

nuclear) 

 

Grau de deficiência visual CEGO TOTAL 

OE                                             OD 

Desde quando é deficiente 

visual 

 

 

2 Roteiro da Entrevista Semiestruturada 

 

2.1 Há quanto tempo você faz Biodança?  

2.2 O que motiva você a frequentar a atividade? 

2.3 Como você percebe o seu corpo e a si próprio quando está participando da aula de 

Biodança? 

2.4 Descreva uma vivência/exercício na Biodança, um momento que tenha sido significativo 

para você e explique o porquê escolheu esta vivência/exercício. 

2.5 Houve contribuição da Biodança na sua qualidade de vida? Você pode descrever esta 

contribuição? 
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ANEXO A – Ofício Comitê de Ética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
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ANEXO B – World Health Organization Quality of Life Assessment-brief (WHOQOL–

bref) 

 

 

 


