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PREFÁCIO 

 professora Manuela Mestre Robert possui uma larga 
experiência pedagógica e conhecimentos precisos sobre a 

teoria e metodologia do Sistema Biodanza. 
 
O seu livro "Biodanza para crianças e jovens" revela um 
conhecimento amplo do significado da Biodanza e da sua 
influência integradora. A metodologia e os exercícios sugeridos 
são apropriados para o estímulo do desenvolvimento infantil em 
todos os seus aspectos. 
 
Penso que este livro pode ser de grande utilidade para os 
professores de Biodanza que se dedicam a trabalhar com Biodanza 
para crianças e jovens. 
 
Rolando Toro Araneda  
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INTRODUÇÃO 

ais cedo ou mais tarde, todos nós somos confrontados com 
uma terrível dúvida: “O que é que eu estou aqui a fazer?”. 

Esta pergunta primordial aparece sobre as mais variadas formas, 
como a procura da vocação, a busca de uma missão, uma 
meditação profunda sobre o sentido da nossa vida ou, por vezes, 
até como uma sensação de desperdício quando esta interrogação 
surge tarde demais. 
Para mim, tanto quanto me recordo, esta necessidade de encontrar 
a minha vocação sempre fez parte da minha existência, por vezes 
até de uma forma muito dolorosa.  
Foi neste percurso de desenvolvimento pessoal, nesta busca 
incessante de encontrar o meu lugar no mundo e a minha 
realização nesta vida, que encontrei a Biodanza.  
 
Logo na primeira sessão fiquei fascinada com o método. Senti, a 
partir daí, que a Biodanza ia fazer parte integrante da minha vida. 
Tinha chegado a um ponto da minha busca em que já tinha duas 
certezas: queria trabalhar com dança e queria trabalhar com 
crianças. Mas não sabia ainda como. Com a Biodanza vi, 
finalmente, surgir a oportunidade de conciliar ambas as coisas: 
poderia ser facilitadora de Biodanza para crianças.  
Para mim, fazia todo o sentido aplicar a Biodanza logo desde tenra 
idade, quando o ser humano ainda não está muito "castrado" pela 

M
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educação e pela sociedade, quando tem as suas potencialidades 
prontas a florescer. E que maravilha seria poder fazer um trabalho, 
que além de ser lúdico, iria dar às crianças a possibilidade de se 
encontrarem a elas próprias e de receberem ferramentas para 
poderem fazer das suas vidas caminhos de plena felicidade. 
Iniciei, então, o Curso de Formação para ser facilitadora de 
Biodanza. 
Nos primeiros tempos em que frequentei o Curso, estive mais 
empenhada no meu desenvolvimento pessoal e, a esse nível, foi 
todo um mundo que se abriu para mim. As mudanças começaram a 
ser imensas. Todos os amigos, conhecidos e familiares notavam os 
meus progressos. E eu senti-me cada vez mais viva e mais plena, 
resgatando a verdadeira Manuela. 
A partir daí, comecei a empenhar-me a fundo na minha formação 
para ser facilitadora. 
A Biodanza começou a fazer parte do meu dia-a-dia. E assim, em 
Dezembro de 2000, iniciei o meu trabalho como facilitadora de 
Biodanza. 
 
Desde aí tenho levado a Biodanza a diversas Instituições, Escolas 
públicas, Ateliers de tempos livres e Colégios particulares no 
distrito de Lisboa. 
Tenho trabalhado, sobretudo, com Biodanza para crianças e jovens 
mas também para grupos de professores, de pais e filhos, mães e 
bebés, idosos e mulheres presidiárias. 
 
Hoje, sinto-me plenamente realizada, por poder facilitar a "dança 
da vida" e acho que posso afirmar que descobri a minha vocação. 
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Achei por bem, partilhar agora a minha experiência com outras 
pessoas que convivam com crianças e jovens, nomeadamente, os 
que actuam na Área educacional e na Área clínica. 
A ideia de transmitir esta experiência na forma de um livro surgiu 
da grande receptividade que teve a minha monografia, também 
com o tema "Biodanza para crianças e jovens". E, também, por 
ainda não existir no movimento Biodanza nenhum livro específico 
desta área. 
 
Pretendo assim, que este livro seja um útil manual prático para 
todos os facilitadores de Biodanza que queiram trabalhar com 
crianças ou jovens. 
 
São objectivos deste livro partilhar o que tenho vivido com as 
crianças e os adolescentes, como tenho facilitado, através das 
vivências em Biodanza, o desabrochar dos seus potenciais e quais 
os recursos e técnicas usadas para levar cada um a reconhecer a 
sua verdadeira identidade e o seu valor. 
 

Este livro está dividido em três partes: 

Na  1ª parte, vou falar a nível teórico apresentando o sistema 
Biodanza, com textos cujo conteúdo é baseado, na sua 
maioria, nos escritos do criador do sistema, Prof. Rolando 
Toro Araneda. Não pretendo, contudo, um grande 
aprofundamento, mas sim que os conteúdos dêem uma visão 
geral, que nos leve à reflexão e à vontade de aprofundar. 
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Na 2ª parte, o principal enfoque é sobre duas das áreas de 
aplicação da Biodanza, a das crianças e a dos jovens. 
Desenvolvo nesta parte cada um dos seguintes pontos: 

 As características dominantes dos diversos grupos 
etários, segundo diferentes autores e segundo a 
minha experiência pessoal. 

 Algumas situações com que o facilitador terá de 
lidar. 

 Qual a estrutura das aulas para cada faixa etária. 

 Como preparar uma aula. 

 Alguns exemplos de aulas. 

 E por último, mas não menos importante, como a 
Biodanza pode ajudar a criança e o jovem no seu 
desenvolvimento. 

 

Na 3ª parte passo a descrever casos práticos. Para cada faixa 
etária faço a exposição de um grupo com que trabalhei, como 
direccionei esse trabalho, as dificuldades por que passei, a 
evolução do grupo e os resultados obtidos. 

 
Finalizarei assim este livro, com a descrição de como a prática 
regular de Biodanza levou um grupo de jovens a recuperar o brilho 
no olhar e a alegria de viver. 
Partilho consigo os instantes vividos com eles e por eles. 

  


