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INTRODUÇÃO 

 
 
Sempre me interessei pelos padrões humanos, começando por olhar para os 

meus próprios padrões e, nesse olhar, nessa resposta dada, repetida vezes sem 

conta, surgia o desejo de mudança. 

Como ser diferente ??? 

Como posso ser mais eu ??? 

Como sair destas crenças ??? 

Quem eu sou ??? 

Porque é que eu sinto desta maneira e tu sentes de maneira diferente perante 

uma mesma situação ??? 

          Quando leio o livro de Rolando Toro (2002) e a definição de potencial genético   

“ conjunto de potencialidades herdadas geneticamente por cada indivíduo e contidas 

nos cromossomas humanos, que contêm centenas de genes e mini-genes dos quais 

muitos se manifestam, enquanto outros permanecem em silêncio ao longo de toda a 

existência” tomo consciência que muito do meu potencial pode permanecer em 

silêncio. 

 Sinto uma força impulsionadora dentro de mim que quer se revelar como um 

foguete. Mas também sinto as grades invisíveis que preciso transformar, transcender 

para que haja menos silêncios e mais manifestação existencial. 

 Preciso de cura, de reparentalização, de reforço. 

 Preciso de segurança, de confiança, de uma rede de afetos. 

 Preciso de ser imperfeita, de errar. 

 Preciso de morrer e renascer. 

 Preciso do pássaro, do tigre, da serpente e do hipopótamo…preciso de mais 

vida. 

 Biodanza: a Dança da Vida… Aqui vou Eu ! 
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1. IMPRINTING, REPARENTALIZAÇÃO E PROTOVIVÊNCIA   
 

“As crianças são como cimento molhado. Tudo o que lá cai deixa uma marca”  

Haim Ginott 

 

1.1. DEFINIÇÃO DE  IMPRINTING 

 

Segundo Zimerman, Imprinting vem do vocábulo inglês que alude a alguns 

estudos etológicos (que dizem respeito ao estudo dos comportamentos de animais, 

preferencialmente no seu habitat natural) que servem para mostrar a influência 

recíproca e complementar entre fatores genéticos e ambientais. Uma possível 

tradução para o português pode ser moldagem = algo que ficou impresso na mente). 

 

A tradução literal de Imprinting do dicionário inglês-português é impressão. 

Impressão significa ato ou efeito de imprimir, coisa impressa, marca ou sinal que fica 

ao imprimir; opinião imediata e pouco reflectida; sensação desagradável; abalo; 

comoção; efeito moral; influência produzida no organismo por agente estranho, etc… 

 

No ramo da psicologia, mais concretamente na psicologia do desenvolvimento, o 

imprinting foi um conceito desenvolvido pelo zoólogo austríaco Konrad Lorenz. O 

processo de imprinting (também conhecido como cunhagem) é um fenómeno crucial 

para o desenvolvimento dos animais, e dos seres humanos, porque funciona como um 

instinto de sobrevivência nos animais recém-nascidos. O imprinting é a primeira e mais 

duradoura forma de aprendizagem. Graças a ela, o animal aprende a ser membro da 

sua espécie, enquanto estabelece relações com os membros de outra. 

 O imprinting é também objeto de estudo da etologia, porque está relacionado 

com o comportamento animal. Na etapa inicial da vida de um animal, o imprinting 

consiste numa fase essencial e mais propícia para aprendizagem e consequente 

desenvolvimento. Os dois principais tipos de imprinting são o sexual e o filial. No 

imprinting sexual, um animal jovem aprende as características que procura em um/a 

companheiro/a. O imprinting filial consiste na aprendizagem de uma cria com o 

seu/sua progenitor/a.  

  O Imprinting é instintivo, é uma estratégia evolutiva da vida, um 

comportamento inato, um recurso do “poder” biológico, um movimento de 
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sobrevivência na procura de proteção e segurança. Na verdade, é o primeiro vínculo 

que acontece – vínculo primal. 

Todos temos um caminho de vida que estamos a percorrer. Nele acontecem 

vivências que deixam marcas, impressões, desde o dia em que fomos concebidos. A 

estas marcas dá-se o nome de Imprinting.  

 

1.2. DEFINIÇÃO DE REPARENTALIZAÇÃO 

 

Muitas pessoas sofreram o stress da primeira infância e/ou o abandono materno 

ou paterno e não conseguiram estabelecer plenamente o “vínculo primal”. 

O vínculo primal é, segundo Rof Carballo, o processo neurológico de integração 

da criança em relação ao continente afetivo recebido da mãe. Uma estrutura de 

vínculo primal deficiente causa sequelas no desenrolar da identidade.  

A pessoa que experimenta a vivência da regressão ao estado da infância reedita a 

situação perinatal, a nível psicológico e neurológico, num contexto de profunda 

afetividade. Deste modo gera-se um processo de compensação afetiva de origem 

infantil, proporcionando um novo equilíbrio afetivo. Este processo de compensação 

afetiva denomina-se Reparentalização (pp 70-71 – livro de exercícios CIMEB). 

Segundo Toro (2002) a compreensão do processo de desenvolvimento das 

relações interpessoais torna-se importante no processo Biodanza, pois a mesma se 

objetiva justamente a oferecer vivências de qualidade afetiva que possibilitem novas 

formas de contacto interpessoal, fundadas no amor e na ética e, por conseguinte, a 

médio e longo prazo possibilitar a reparentalização, reorganizando formas de 

estabelecer os vínculos afetivos, que advêm de matrizes muito primitivas do nosso 

desenvolvimento psicológico.  

Ainda segundo Sarpe (2013), a reparentalização é a oportunidade de reparação, 

de compensação de possíveis protovivências desagregadoras, dissociativas, ou 

seja, abandono, rejeição, negligência, indiferença. Quando fazemos a 

reparentalização é uma oportunidade que estamos a dar para que a pessoa 

possa superar as suas protovivências dissociativas. Desta forma, o ser humano 

pode dar um novo sentido à sua história afetiva, dando-se uma nova 

possibilidade de reparar e compensar as informações negativas que poderá ter 

recebido e / ou interiorizado nos primeiros anos de vida : «não presto; fui abandonado; 
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estou condenado ao fracasso existencial». Pouco a pouco, a pessoa vai recebendo 

informações positivas que se transformam em «eu sou prestável; sou bondoso; tenho 

valor intrínseco; desperto amizade». Isto é, verdadeiramente, a reparentalização: ser 

olhado no presente com amor. 

 "Reparentalização" é reescrever a nossa história de vida. Enquanto agentes 

transformadores do nosso próprio processo podemos dar novos significados à nossa 

existência. Isso é a verdadeira liberdade. Livre para mudar de direção, de morrer e 

renascer em mim mesmo as vezes que forem necessárias para poder ser mais aquilo 

que eu sou em essência. A reparentalização, em Biodanza, cuida do campo para que 

todo este movimento existencial aconteça. É decidir “Nascer de Novo” dentro de um 

contexto de Amor e Cuidado. 

 

 
1.3.  DEFINIÇÃO DE PROTOVIVÊNCIA 

 

 Todo o ser humano contém em si um Potencial Genético. Esse potencial é 

expresso de várias formas. Rolando Toro agrupou-o em cinco grandes grupos, aos 

quais chamou as cinco “linhas de vivência”: vitalidade, sexualidade, criatividade, 

afetividade e transcendência. Para ele, estas linhas correspondem às grandes 

aspirações humanas. 

 Cada uma das linhas de Vivência provém das “Protovivências”, as sensações 

orgânicas que o bebé experimenta nos primeiros meses de vida. 

“Trata-se das experiências que o recém-nascido tem durante os seis meses 

iniciais de vida; são caracterizadas pelas suas primeiras respostas aos estímulos 

internos e externos. “ ( Toro, 2002, p. 74) 

Este conceito ajuda a perceber a importância dos primeiros meses / três anos 

de vida do bebé e que contribuirão para o seu desenvolvimento futuro. As 

protovivências estão relacionadas com a aprendizagem rápida e representam a 

primeira forma de aprendizagem. 
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Na tabela que se segue podemos observar a relação que existe entre as 

protovivências e as linhas de vivência, propostas por Rolando Toro:  

 

 Protovivência: vivência que a criança tem nos primeiros dias e primeiros 6 

meses de vida. 

A criança entra em um duplo processo: 

a. Cognitivo: Muito bem estudado por Piaget (como se estrutura a 

aprendizagem de tamanho,peso, quantidade, etc.) e pelos Etólogos (o surgimento da 

aprendizagem precoce e aprendizagem súbita –“flash learning”). Timbergen (em 

crianças pequenas e em animais. “Imprinting”). 

b. Vivencial: Paralelo a isto, se dá o desenvolvimento de uma linha vivencial, 

que curiosamente não estava estudada. Com o mesmo método de Piaget, Rolando 

Toro estudou a estrutura do mundo das vivências. Estudos isolados de alguns 

aspectos da vida emocional da criança já tinham sido realizados. 

 

Assim, para Rolando Toro:  

1. Protovivência de Vitalidade: movimento. 

Se uma criança é levada nos braços, pela mão, nos ombros, é embalado, 

começa a desenvolver esta linha: o ímpeto vital. Não basta o amor. É necessário 

também o movimento. 

 

2. Protovivência de Sexualidade: contacto. 

Se uma criança é acariciada, a sua proto-sexualidade é estimulada, o que 

prenuncia uma boa sexualidade, completa, diferentemente nas crianças reprimidas. 

Para que esta criança se desenvolva, os pais devem compreender que as crianças 

têm sexualidade. 

Protovivência 
Vitalidade 

Protovivência 
Sexualidade 

Protovivência 
Criatividade 

Protovivência 
Afetividade 

Protovivência 
Transcendência 

- Atividade 
- Repouso  

- Sensações de prazer 
na carícia e no 
contacto  

- Palrar 
- Curiosidade face ao 
ambiente 

- Amamentação 
- Nutrição 

- Plenitude 
- Harmonia com 
o meio 
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3. Protovivência de Criatividade: expressão. 

A criança começa a fazer ruídos, pequenos murmúrios, gritos onomatopaicos, 

em que manifesta uma proto-linguagem. A mãe, se é atenta, começa a entender o que 

a criança quer expressar. Lentamente, a linguagem começa a se desenvolver; o sim e 

o não, o protesto, o sorriso. Se uma criança aprende nos primeiros tempos a 

desenvolver a sua expressividade e não é abandonado na imobilidade, desenvolve 

potencialmente a Criatividade. 

 

4. Protovivência de Afetividade: nutrição. 

A criança nutrida, com amor, recebe continente, segurança. Se é abandonada, 

experimenta uma série de transtornos que Spitz descreveu: depressão anaclítica, 

marasmo e morte, embora tenha higiene, alimentação, vacinas. 

 

 

5. Protovivência de Transcendência: harmonia. 

A criança não deve ser constrangida, arremessada. Certas pessoas as põem 

nervosas, tiram a sua tranquilidade. Devem receber um regaço harmónico. (Toro, 

1991, pp.125) 
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Quadro 2 - quadro sinóptico das Vivências segundo Rolando Toro Araneda 

Protovivência 
Linha de 
Vivência 

Vivências Função Características Instintos 
Emoções e 
Sentimento

s 

Experiência 
evolutiva 

 
Movimento 

e 
Energia 

 

 
Vitalidade 

 
Capacidade 

Força 

 
Atividade 

Jogo e Luta 

 
Dinamismo 

e 
Ímpeto vital 

 
Conservação 

 
Fome e sede 

 
Alegria 

Entusiasmo 

 
Autonomia 

 
Carícias e 
Contacto 

 

 
Sexualidade 

Intimidade Caricias Erotismo Sexual 
Desejo e 
prazer 

Fusão 
orgástica 

Voluptuosi
dade 

Liberdade 
 
 

Criatividade Expressividade 

Intuição 
(imaginação) 

Fantasia e 
criação 

Leveza, 
flexibilidade 

Auto 
expressão 

Exploratório 
Exaltação 

criativa 

Criação 
artística 
Criação 

científica 

Âmnios 
 ( segurança) 

Nutrição 
(alimento) 

 

Afetividade 
Solidariedade 
Generosidade 

Proteção e 
maternidade 

Altruísmo Comunitário 
Ternura 

Amor 
Amizade 

Fraternida
de 

Auto-
doação 

eucarística 

 
Harmonia 
Respiração 

livre 
 

Transcendência Plenitude 
Expansão e 
Perceção 

Misticismo 
Identificação 

Fusão 
Dissolução 

Beatitude 
Gozo 

supremo 

Íntase 
Êxtase 

Iluminação 

 

1.3.1  A EXPRESSÃO DOS POTENCIAIS GENÉTICOS 

 

“Os atuais sistemas educacionais criam homens para 

o fracasso de todas as suas potencialidades.”   

Toro (2002), Biodanza.  

  

Os potenciais genéticos já vêm altamente diferenciados quando o indivíduo 

nasce e manifestam-se através das estruturas funcionais, dos instintos, vivências, 

emoções e sentimentos. Esses potenciais expressam-se através da existência quando 

encontram as condições necessárias (co-fatores e ecofatores). A expressão genética, 

portanto, é uma rede de interações cujos potenciais estão altamente diferenciados 

desde o início.  

 O desenvolvimento evolutivo se realiza na medida em que os potenciais 

genéticos encontram opções para se expressar através da existência. Estes potenciais 

podem ser obstruídos ou estimulados ao entrar em contacto com o meio ambiente 

(Toro,  p. 170) 
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 A expressão do potencial genético no Ser Humano depende muito do meio 

ambiente. Se esse ambiente contém ecofatores positivos (olhares qualificadores, 

amor, segurança, proteção, etc.) o indivíduo encontra uma maior condição para 

expressar os seus potenciais. Contudo, se os ecofatores forem negativos (falta de 

afeto, desqualificação, desprezo, etc.) o ambiente será de repressão e pode até gerar 

patologias. 

 

 A Biodanza oferece um ambiente de ecofatores positivos que nutre e fortalece 

a Identidade do Ser Humano, trazendo uma maior confiança na expressão dos seus 

potenciais. 

 Rolando Toro diz-nos: “Somos muito mais do que geralmente pensamos. 

Somos criaturas cósmicas capazes de amar e criar beleza… Se os homens se sentem 

insignificantes, suas ações são insignificantes... Frequentemente, as pessoas vivem 

uma identidade equivocada. Reduzem a sua existência às exigências de um ambiente 

empobrecido e muitas vezes tóxico… A natureza essencial do humano é a eterna 

celebração da vida... Viver é uma oportunidade muito especial…” (Toro, 2009, Carta 

ao professor de Biodanza) 
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2. A BIODANZA: UM MÉTODO VIVENCIAL 

 

“O  mundo não é  aquilo que penso, é o que  vivo”  

Merleau Ponty 

 
 

2.1.   CONCEITO DE VIVÊNCIA 

 
 "Biodanza é fonte de Vivências"  

Rolando Toro 

 

O termo " Vivência" deriva do latim viventia, que significa " experiência da vida". 

O primeiro a elaborar estudos sobre a Vivência foi William Dilthey filósofo e historicista 

alemão. As conceções de Vivência de William Dilthey (1949) influenciaram a 

fenomenologia de Maurice Merleau Ponty, a ontologia de Heidegger e a sociologia de 

Weber, pensadores que fazem parte da transdisciplinaridade  do modelo teórico-

operacional da Biodanza. 

O alemão William Dilthey propôs pela primeira vez o conceito de Vivência 

como:  um modo característico distinto em que a realidade está aí para mim. A            

vivência não se me apresenta como algo representado ; não é dada, a realidade 

vivência está aí para nós porque nos percebemos por dentro dela, por que a tenho de 

modo imediato como pertencente a mim em algum sentido. (p. 362 TOMO II)  

E foi desenvolvida por Toro (2000, p.3):   

          “ Vivência é uma experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo 

em um lapso de tempo aqui-agora (gênese atual), abarcando as funções emocionais, 

cenestésicas e orgânicas. As vivências geram a sensação global de "sentir-se vivo", 

evocam a intensa perceção de ser quem se é. Como a experiência vivida com grande 

intensidade por um indivíduo no momento presente, que envolve a cenestesia, as 

funções viscerais e emocionais.” 

 

 A metodologia da Biodanza não garante a Vivência, será sempre uma 

possibilidade para o praticante, ou seja a Vivência não é uma garantia, é sempre uma 

possibilidade numa sessão de Biodanza.  

A metodologia da Biodanza " prevê uma indução de vivência de integração"      

(Toro, 2002, p.30) possibilitando a profunda conexão da pessoa consigo mesmo, com 

o outro e com o cosmos.  
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Biodanza é relação - a Vivência é relacionar-se com a totalidade do ser, com a 

multidimensionalidade do ser,  que de acordo com a ontologia de Heidegger (1969) é 

um "ser-no-mundo". O Ser Humano é vasto e amplo, um ser-no-mundo que se 

constrói e descontrói ao longo de toda a sua vida, a sua Identidade não é estanque, é 

permeável na tríade relacional consigo mesmo, com um outro e com o meio, a 

natureza, o cosmos.  

 Concordo com Sarpe (1995, p.5) quando afirma "Vivência é uma forma 

privilegiada de ativação dos potenciais genéticos responsáveis pela expressão da 

identidade e ocupa um lugar central na abordagem do método da Biodanza."  

 Considero a Vivência o verdadeiro caminho de evolução humana que integra a 

multidimensionalidade humana na sua conexão com a vida nas suas funções 

viscerais, cenestésicas, cognitivas, psicológicas, afetivas, emocionais, englobando o 

lado artístico, poético e místico da vida humana.  

Na linha de pensamento de Merleau Ponty (1990, p.42) o mundo vivido 

constitui " ...o fundo sempre pressuposto de toda a racionalidade, todo o valor e toda a 

existência". Para uma perspetiva integradora é necessário a integração do mundo 

vivido à realidade do ser humano. 

 Sarpe (1995, p.5) faz uma excelente síntese existencial filosófica 

caracterizando os arquétipos históricos da civilização ocidental  e da forma como o 

pensamento socrático influenciou o comportamento do ser humano afastando-o das 

suas sensações, pulsões, sentimentos e emoções para realizar um ideal inatingível 

pelo corpo, supervalorização das estruturas ideológicas, sublimando o pensamento e 

negando qualquer conexão com vida, com o corpo, com o universo e com as forças 

misteriosas organizadoras do Cosmo:  

 “Antes do racionalismo platónico ser dominante, seus antecessores, os 

pensadores pré-socráticos, estavam buscando princípios básicos e unificadores de 

organização do Universo (…) Estes protofilósofos ainda viviam em um mundo único e 

foi somente com a filosofia de Platão que se construiu um modo de pensar, no qual há 

a possibilidade de mundos separados – o mundo da Physis e o da Metafísica, onde o 

primeiro refere-se ao ‘mundo das coisas’ e outro se refere ao ‘mundo das ideias’. A 

esta separação de mundos seguiu-se a separação de corpo e alma e o desprestígio 

crescente do corpo, encontrando seu paroxismo em Descartes, onde o desprezo pelas 

sensações se justifica como método de acesso ao verdadeiro saber. Alguns filósofos e 

pensadores têm sido responsáveis por restituir ao mundo, à vida, ao corpo e à 

vivência a sua dimensão fundadora de todo o conhecimento.” 
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 E são filósofos como Nietzsche que criticam os filósofos socráticos que se 

detêm no estudo da consciência negando a corporeidade e o que pode o corpo, 

reintegrando à Vida do Ser Humano a Vivência como fundadora de todo o seu 

conhecimento. Ponty (2000, p.122), por exemplo, afirma “eu organizo com o meu 

corpo uma perceção do mundo (...) habito o meu corpo e por ele habito as coisas. 

  Para uma perspetiva integrada devemos, ainda, sublinhar a génese vivencial 

da consciência e do pensamento, e considerar os "factos da biologia e da 

neurobiologia evolutiva" (Damásio, p.33) .De facto, precisamos de considerar os factos 

biológicos e da neurobiologia evolutiva porque desde a nossa conceção ao nosso 

nascimento e aos primeiros meses e anos de vida estamos imersos numa " Vivência" 

que vai influenciar todo o nosso comportamento, consciência e estilo de vida.  

Damásio (2010, p.33) afirma que se exige que comecemos por tomar em 

consideração os primeiros organismos vivos e que avancemos ao longo da história da 

evolução, até aos organismos atuais. Exige que tenhamos em conta as modificações 

graduais do sistema nervoso e que as associe à emergência progressiva, 

respetivamente, do comportamento, da mente e do eu. A nossa Identidade está 

relacionada com a Filogénese e com as origens da Vida. Temos em nós um universo 

vivo, o nosso corpo contém um universo vivo, traz as baterias e os minerais da 

formação do início da Vida e traz a evolução da Vida em si mesmo.  

 Por assim dizer, Afetividade e a Transcendência são, assim, duas linhas de 

vivência próprias da evolução da Vida, e que o sistema cartesiano não considerou. A 

Afetividade está presente no instinto gregário e na vinculação humana à Vida através 

do corpo sob a forma de instintos, emoções e sentimentos e biologicamente, mais  

tarde sob a forma de consciência. A consciência é um lugar que se configura na 

Vivência. A Transcendência revela-se no instinto de fusão e harmonia cósmica na qual 

a consciência se renova, amplia, recria e reatualiza via Vivência  " a consciência, que 

não é monolítica (tem várias espécies, níveis e graus), tem precedentes biológicos 

identificáveis (Damásio ,1999, p.43). 

 A Biodanza diferencia-se radicalmente das terapias que dão prioridade à 

consciência e à linguagem. Um século de experiências psicoterapêuticas demonstrou 

que tornar conscientes os conflitos inconscientes não modifica os comportamentos. 

São as vivências que induzem efeitos modificadores profundos. Em Biodanza dá-se a 

maior importância à indução de vivências integradoras de alegria, paz, ternura, 
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erotismo, transcendência, ímpeto vital, entusiasmo, porque conforme Skinner (1975) 

as "vivências reforçam-se por serem associadas a situações prazerosas” (reforço 

positivo). 

Como o  fenómeno da aprendizagem envolve todo o organismo e não apenas 

as funções corticais" (Toro, 2002, p.30), a indução de  Vivências de integração revela  

momentos estruturantes na Identidade e na ampliação da percepção de si mesmo, do 

outro e do mundo. "As vivências integradoras têm um efeito harmonizador em si 

mesmas, não é necessário elaborá-las ao nível da consciência. As vivências geram a 

sensação global de "sentir-se vivo", evocam a intensa percepção de ser quem se é. A 

metodologia de Biodanza dá prioridade à vivência sobre a consciência. Os exercícios 

de Biodanza têm um efeito revitalizante e permitem  a expressão dos potenciais  da 

identidade, através da deflagração das vivências." (Toro, Apostilha Vivência, pp.12,13) 

 A contribuição teórica de Rolando Toro Araneda para a Biodanza ao diferenciar  

vivência, emoções e sentimentos é fundamental porque os limites ainda não estão 

bem definidos na complexidade da alma humana. 

Segundo Toro ( 2002) : 

Vivência: É uma sensação intensa de viver o aqui e o agora com um forte 

componente cenestésico. As vivências são experiências passageiras (por exemplo: 

vivências de plenitude, de segurança, de prazer) 

Emoção: É uma resposta psicofísica de profundo envolvimento corporal representado 

pelos impulsos internos à ação. As emoções têm uma orientação centrífuga e uma 

acentuada expressividade (por exemplo , alegria, raiva, medo); têm uma forte 

influência sobre o sistema neurovegetativo. Emoções violentas de raiva e medo, 

repetidas com frequência, induzem transtornos psicossomáticos; emoções que não se 

expressam acumulam-se nos órgãos. 

Sentimento: É uma resposta mais elaborada nas confrontações das pessoas com o 

mundo. Os sentimentos são duradouros (memória), envolvem a participação da 

consciência, são diferenciados (preferência) e têm um caráter simbólico (por exemplo, 

amor, solidariedade, felicidade). 

 Para uma melhor compreensão das experiências vividas durante a Biodanza é 

necessário diferenciar vivência, emoção e sentimento, e ainda torna-se necessário 

descrever as características da vivência que é sempre única, irrepetível e subjectiva. 
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 Rolando Toro caracterizou de modo geral as vivências da seguinte forma: 

1. São subjetivas. São expressas a partir da identidade de cada indivíduo. As 

vivências experimentadas por cada pessoa  são únicas. Pertencem à intimidade e 

muitas vezes são incomunicáveis. 

2. Intensidade variável.  A intensidade das vivências é variável segundo a 

sensibilidade de cada um e o tipo específico de vivência experimentada. 

3. São anteriores à consciência. As vivências podem chegar à consciência de 

forma imediata ou tardiamente.   

4. Temporalidade. São produzidas no lapso temporal "aqui-agora". São passageiras, 

constituem experiências de "génese atual" no sentido de Alfred Auersperg. 

5. Dimensão cenestésica. As vivências são sempre acompanhadas de sensações 

cenestésicas, proporcionam sensações de prazer, alegria, bem-estar, erotismo e 

comprometem todo o organismo. 

6. A raiz geradora das vivências é o substrato orgânico do inconsciente  vital. 

7. As vivências, como reconheceu Heidegger, têm um valor ontológico, quer dizer, 

comprometem a realidade do ser. 

8. Expressão da identidade.  As vivências comprometem a identidade como um 

todo; isto significa  que têm influência em todos os estratos orgânicos, emocionais 

e existenciais. 

9. Têm consequências neuroendócrinas e imunológicas. A vivência é a 

encruzilhada psico-somática, é o processo de transmutação do psíquico em 

orgânico. 

Vivências desorganizadoras podem produzir transtornos orgânicos; vivências 

integradoras conduzem a uma elevação da vitalidade e da saúde. 

10.  Emocionalidade. É comum que as vivências se combinem dando origem às 

emoções. 

11.  Influência sobre o inconsciente vital. As vivências integradoras são o maior 

factor de regulação do inconsciente vital. 

12. As vivências podem ser descritas mediante o método fenomenológico. Não 

necessitam ser analisadas ao nível  da consciência. 

13. Espontaneidade. Como a água de um manancial, as vivências surgem com 

espontaneidade e frescura; possuem a qualidade do originário e têm uma "força de 

realidade" que compromete todo o corpo. As vivências não estão sob o controle da 

consciência; podem ser "evocadas" , mas não dirigidas pela vontade. 
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14. Originária expressão de nós mesmos. O poder reorganizador que possuem as 

vivências,  deve-se ao facto de constituir a originária expressão de nós mesmos, 

anterior a toda a elaboração simbólica ou racional. As vivências são o dado 

primário da identidade. 

 

 Para concluir, não excluímos a função cognitiva, a consciência e o pensamento 

simbólico "busca-se desenvolver um ser humano dentro de uma compreensão de 

evolução integrada dos instintos, das emoções, dos sentimentos e da consciência 

a partir da expressão dos potenciais genéticos e da articulação com o meio 

ambiente." (Pintore, 1996, p.1) 

 A Vivência de Integração da Biodanza é "campo nutritivo", estruturante, que 

promove a integração da identidade e o desenvolvimento humano em conjunto 

com a música, o grupo, o movimento integrador, a carícia, o transe e a regressão e 

a expansão da consciência,  tendo todas estas teorias  legitimidade científica. 

 

 

2.2.  INVERSÃO EPISTEMOLÓGICA 

 
 A inversão Epistemológica proposta por Rolando Toro Araneda pressupõe um 

novo paradigma do pensamento e das Ciências Sociais e Humanas muito mais 

integrado com uma perspetiva assente em valores biocêntricos em oposição a valores 

antropocêntricos. 

 O paradigma antropocêntrico, centrada no Homem como centro de tudo, já 

está desfasado da realidade há algum tempo e colocou toda a nossa civilização em 

perigo pela crescente e desmedida exploração dos recursos naturais em prole do 

desenfreado desenvolvimento político-económico. Aliado a esse pensamento 

antropocêntrico, existe ainda muito no pensamento pós-moderno  a supervalorização 

de ideologias e de uma atitude baseada na tomada de conhecimento através do 

pensamento lógico-dedutivo 

Esta filosofia, baseada em ideologias, resultou no fracasso civilizacional, em 

guerras egóicas, na desmesurada poluição, numa sociedade industrializada sem ter 

em conta o ambiente que iria prejudicar a sobrevivência da espécie. Por assim dizer, é 

a vivência que leva à mudança e não apenas a tomada de consciência. 
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 A inversão epistemológica é precisamente acessar ao conhecimento através da 

Vivencia de estar Vivo: "atualmente a investigação sobre a natureza do conhecimento 

não se limita ao conhecimento cognitivo. A cognição abarca aspetos biológicos, 

instintivos, místicos e poéticos" (Toro, 2002, p.32)  

 A existência humana é uma polifonia de realidades e o caminho para alcançar 

o conhecimento envolve elementos viscerais, emocionais, afetivos, 

instintivos/intuitivos, cenestésicos, psicológicos. O caminho para alcançar o 

conhecimento é necessária e biologicamente Vivencial.  

 

 

2.3. TRANSE E REGRESSÃO 

 

 Na sociedade contemporânea verifica-se um aumento progressivo de 

patologias básicas de ansiedade, depressão, angústia, stress derivado de um estilo de 

vida com " predomínio ergotrópico, caracterizado por hiperestimulação perceptiva, 

excesso de atividades, poucas horas de sono e constante estado de alerta" 

(Sarpe,1995, p.8).  Este predomínio do sistema simpático provoca um desequilíbrio no 

sistema nervoso central que é necessário ser regularizado e ativado segundo Sarpe 

(1995). 

 Os mecanismos de reparação orgânica, renovação celular e descanso são 

denominados  por Toro (2000) de estados regressivos:  “O estado de regressão é um 

retorno psicofisiológico à etapa fetal ou perinatal, isto é, imediatamente anteriores ou 

posteriores ao nascimento. Durante o estado de regressão o indivíduo reedita 

condições psíquicas e biológicas da infância. A regressão pode ter um caráter 

renovador integrativo, de reparação e compensação psicobiológica. A regressão 

integrativa tem um efeito saudável. Seu efeito anti-stress é aceito cientificamente. “ 

 

 A regressão promove um transito da consciência para um estado de diluição do 

controle, da função central da consciência do eu, ego (centro da consciência). O eu 

diluir a sua função significa estar mais recetivo aos estímulos que tem do ambiente. Ao 

nível fisiológico explica-se pela ativação do sistema parassimpático ( ver quadro 3 - 

sistema nervoso central) e como explica o autor: 

 "Durante o estado de transe produz-se uma forte diminuição do estado de 

vigília e ativação parassimpática-colinérgica. O estado de vigilância e os impulsos 



 

IMPRINTING E REPARENTALIZAÇÃO EM BIODANZA                 Cristina Almeida 
 

24 

voluntários diminuem notavelmente. A temperatura que, no primeiro momento, diminui 

(mãos frias e húmidas por efeito simpático), começa a subir progressivamente dando 

ao corpo um doce calor parecido ao de uma criança que sai do sonho. Ao sair do 

transe observa-se, frequentemente, um aumento da percepção e um estado de 

expansão da consciência." 

 Rolando Toro denomina a esse trânsito da consciência de Transe. O transe 

promove a regressão (estado de estar recetivo para retornar com a consciência 

ampliada, expansão da consciência, sentir mais vivo, perceção ampliada da realidade, 

perceção da vida de forma diferente, perceção da vida com mais qualidade). O retorno 

da regressão promove a expansão da consciência. Segundo Toro (2002): "Transe e 

regressão são fenómenos que frequentemente se produzem de forma simultânea. A 

palavra transe provém, etimologicamente do término "transir", transitar, transportar-se, 

passar de um estado a outro. Seu significado usual é "mudança de estado de 

consciência". As experiências de “cair em transe”, “entrar em transe”, se referem a um 

mecanismo psico-fisiológico no qual a pessoa se abandona a certas condições 

externas ou internas para ingressar em um estado de consciência diferente. Os 

estados de transe são acompanhados sempre por modificações cenestésicas e 

neurovegetativas.” 

  A vivência de transe e regressão possibilita um efeito harmonizador orgânico 

muito profundo nos praticantes de Biodanza  promovendo saúde e bem-estar que 

como afirma Sarpe (1995) adotam "um estilo de vida mais equilibrado e uma profunda 

vivência de renovação". 
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 2.3.1. TRANSE INTEGRADOR - UM CAMINHO PARA A REPARENTALIZAÇÃO 

 

 Desde sempre existiram diversos tipos de transe, mas o transe integrador tem 

um efeito de harmonia orgânica, um efeito reparador e de renovação celular orgânica 

profundíssimo como, por exemplo, "o transe que leva ao sono, o transe que conduz ao 

êxtase sexual, o transe da dança são exemplos de transe integradores" ( Toro, 2002).  

 

 



 

IMPRINTING E REPARENTALIZAÇÃO EM BIODANZA                 Cristina Almeida 
 

26 

Segundo  Toro (2002) , os transes  patológicos  podem ser induzidos mediante 

danças e músicas especiais ou auto-induzidos, como o transe de meditação budista. 

Existe também o transe psicótico comum nos doentes esquizofrénicos acompanhados 

de alucinações, o transe histérico, o transe de pânico e o de doentes obsessivo-

compulsivos que realizam acções contra sua vontade. Muito importantes são, também, 

os transes  induzidos por sugestão colectiva durante manifestações políticas ou por 

concertos de Rock.  

Os transes durante as festas orgiásticas, em diversos povos primitivos, como a 

orgia da “Mama Grande”, na ilha Bananal, na África e os transes  religiosos das Igrejas  

Petencostais são produzidos por uma identificação coletiva em torno de um 

determinado sentimento místico. Devemos mencionar também o transe poético e o 

transe musical, que têm um caráter mais  subtil, de inversão da consciência em 

direção a um encantamento estético (Toro, 2002). A estes, Rolando chama Transes 

integradores. 

 Segundo Gonzalez (2004) a nossa cultura teme os estados de transe, 

associando-os ao misticismo, à perda de controle e à loucura. Existe a crença de que 

pessoas comuns e adaptadas ao sistema não devem acessar à experiência de transe. 

Na realidade, o facto é que o transe é uma necessidade que tem bases fisiológicas. 

Todos os dias, ao dormirmos, entramos em estado de transe, que é a passagem de 

um estado perceptual a outro. Esta alternância está ligada aos ciclos naturais, à nossa 

natureza rítmica e cíclica. Assim, o transe é um processo natural de contacto com os 

nossos ritmos orgânicos. 

 A Biodanza entende o transe como a passagem de um estado de consciência 

de si, enquanto singularidade, para outro estado de consciência de si na fusão da 

totalidade, enquanto parte de um todo maior (família, grupo, ecossistema, planeta). 

Aprofundar os estados de transe significa agir diretamente sobre o equilíbrio 

homeostático, gerando momentos de estabilidade e instabilidade que levam ao 

desenvolvimento e a autorregulação orgânica. Os estados de transe também 

promovem renovação celular e estimulam a ação no mundo." (Gonzalez, 2004) 

 Por último, segue-se um quadro dos tipos de transe integradores que existem 

decorrentes das leituras que fiz e da minha própria experiência como facilitadora. 
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2.4.  REGRESSÃO – O REGRESSO À ORIGEM  

 2.4.1. RENOVAÇÃO ORGÂNICA 

 

Na definição académica de biodanza : 

“ Biodanza é um sistema de integração afetiva, renovação orgânica e reaprendizagem 

das funções originárias da vida, baseada em vivencias induzidas pela dança, pela 

musica e por situações de encontro em grupo” 

  A  Renovação Orgânica é a ação sobre a autorregulação orgânica. A renovação 

orgânica é principalmente induzida mediante estados especiais de transe que ativam 

processos de reparação celular e regulação global das funções biológicas, diminuindo 

os fatores de stress. (apostila modelo teórico de bio, p 5)   

 Esta renovação orgânica acontece a partir de processos de regressão e 

progressão(ressonância permanente com o originário).  Kortland fala-nos de 

progressão biológica “ toda a passagem para uma estrutura  mais integrada, complexa 

e autônoma, requer uma regressão prévia. “  

 

Transe Integrador 
 

 Sentimentos e 
emoções 

Sensações  
Corporais 

Efeitos 

Transe que leva 
ao sono 
 

Íntase e harmonia  
Diminui a perceção 
de limite corporal 
 
Vivência de 
profunda harmonia 
 
Prepotência egóica 
desaparece 
 
Menor vigilância 
 
 
 

Renascimento 
 
Reparentalização 
 
Diminuição da 
ansiedade 
 
Anti-stress 
Dissolução de 
couraças musculares  
 
Maior consciência 
corporal 
 
Autoimagem positiva 
 
Reforço autoestima 

Êxtase sexual 
 

Êxtase 

Dança 
 

Alegria, erotismo 

Místico 
 

Suprema felicidade 

Cerimónia de 
Biodanza 

União totalidade 
cósmica 
Bem-estar físico 
 

Transe poético Doçura 
Amor e prazer 

Transe musical Amor e prazer  
transcendente 
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 Sem a capacidade para se renovar, nenhum organismo poderia sobreviver.  

Este processo de renovação só é possível, mediante atos de regressão e 

reprogramação, uma espécie de ressonância permanente com o originário.” (p 24 

definição e modelo teórico de biodanza) 

 

 2.4.2. REPROGRESSÃO CELULAR 

 

Foi comprovada a existência de genes precoces que se expressam nas 

primeiras etapas da vida e de genes tardios que só se expressam depois de certa 

idade (Série Linear de Aminas Nucleares). Isto sugere a importância de facilitar a 

expressão genética nos primeiros meses de vida, mas também a possibilidade de dar 

expressão a potencialidades em idades avançadas da vida.  

Rof Carballo expressa: “Se os sistemas biológicos não fossem capazes de 

regressar a uma fase primária de desenvolvimento, isto é, a uma fase embrionária de 

sua estrutura, “desdiferenciando-se”, o organismo perderia um de seus dispositivos de 

segurança mais importantes.” A maior parte dos tecidos, ao serem destruídos, 

desencadeiam – por mecanismos diversos – um processo de “desdiferenciação” nas 

células restantes. Estas células voltam a adquirir a capacidade reprodutora, 

regenerando o tecido.  “O resultado do processo regenerativo –expressa Rof – 

depende, em grande parte, de si, nesta regressão, pode realizar-se a 

“desdiferenciação”. 

               

 

 

 
As amebas são protozoários 

formados por uma única célula (animal 

unicelular), ou seja, fazem parte de uma das 

mais simples formas de vida do planeta. 

Têm uma grande capacidade de adaptação. 
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3. CONTACTO E CARÍCIA: UM DOS PODERES DA BIODANZA  

 

 "O  contacto corporal  (...) corresponde a uma necessidade primordial " 

RolandoToro 

  

 O que diferencia a Biodanza de todas as atividades e terapias? O que 

diferencia a Biodanza é a Regressão e o Contacto e a Carícia. Os mecanismos de 

ação fundamentais da Biodanza são a Regressão e a Reparentalização pelo Contacto 

e pela Carícia.  

 

  

Em Biodanza, na possibilidade de estar em Vivência, pulsamos entre dois 

pólos: a consciência intensificada de si ou a Identidade e a Regressão. A existência 

humana faz-se num continuum identidade-regressão, no qual o transe integrador é a 

ponte, a passagem entre esses dois pólos. Um dos pólos reforça a identidade e o 

outro pólo une a identidade à totalidade e é esta a pulsação da Vida. 

Esquema 1 - a primeira configuração do modelo teórico da Biodanza 

 

Continuum 

 

 

 

Identidade Regressão 
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 Para compreender melhor os conceitos de Identidade, Transe e Regressão do 

Modelo Teórico-Operacional da Biodanza vou descrevê-los sucintamente. 

 A Identidade, segundo Buber (1974) apresenta o  homem como um ser de 

«Não existe o “Eu Sou Eu”, mas o EU-TU. As pessoas entendem a significação de Si 

Mesmo em presença do outro. » A integração do “Eu-Tu” e a aparição do conceito do “ 

nós”, de Martin Buber, significa uma nova aproximação ao conceito de Identidade. 

Segundo este autor não existe o “eu”, mas o “nós”. (Toro,2002) E a « Identidade só se 

manifesta por meio do outro" (Toro, 2002, p. 99). 

 Do ponto de vista biológico, a identidade é ocasionalmente consciente, mas a 

sua natureza profunda é a capacidade de o humano se reconhecer a si próprio. Assim, 

por exemplo, a identidade das células permite o reconhecimento de si mesmas pelas 

moléculas de histocompatibilidade. O ser Humano se reconhece pela presença do 

outro ( Toro, 2002, p.100). 

 Gonzalez (2004) assegura que  "Rolando Toro propõe um novo tipo de relação 

baseada no que chama de estética antropológica, entendida como a capacidade de 

ver e comunicar o que há de belo no outro. Muitas vezes atitudes violentas, 

descuidadas e superficiais são vistas como naturais e cómodas; palavras adquirem a 

densidade emocional da desqualificação. A estética antropológica está diretamente 

relacionada à carícia no sentido de promover a qualificação, o cuidado e a 

amorosidade na relação com o outro." 

 A nossa sociedade está doente assente em cima de valores de prepotência, 

poder, competição, egos inflamados que reagem perante as pessoas sem nenhum tipo 

de sensibilidade. Desenvolver a linha de afectividade, aliada ao contacto e à carícia 

torna-se fundamental, senão urgente, para que uma sociedade mais saudável, afetiva 

e integrada. As adições da nossa cultura (como explica Freud podem ser carência de 

contacto e carícias. Uma hipótese é desenvolver na vida da pessoa mais contacto, 

carícia de forma a diminuir e a compensar essa carência de afeto e de sensações 

prazerosas. 

 Compartilho este pensamento de Gonzalez (2004): "Embora a carícia seja uma 

das formas de comunicação mais bloqueadas em nossa cultura; nos últimos anos o 

toque vem sendo revalorizado por muitas terapias e técnicas terapêuticas que nos 

falam dos efeitos benéficos do ato de tocar e da importância do tocar e ser tocado". 



 

IMPRINTING E REPARENTALIZAÇÃO EM BIODANZA                 Cristina Almeida 
 

31 

 Associa-se a esta pesquisa Sarpe (1995), assegurando que "Os efeitos 

terapêuticos do contacto têm sido evidenciados em pesquisas como as de Harlow 

(1997) onde foram feitos experimentos com macacos que, embora aceitassem serem 

alimentados por uma mãe mecânica feita de arame, no momento de medo e 

necessidade buscavam a proteção e a nutrição propiciadas pelo contacto com a mãe 

mecânica feita de tecido similar a pêlos. Além de Harlow, Montagu (1988) destaca a 

necessidade de que, nos primeiros meses imediatamente após o nascimento, 

estabeleça-se contacto íntimo corporal entre a mãe e o bebé, para que sejam 

satisfeitas as exigências dos sentidos  cinestésico e muscular.” 

 Completando, Sarpe (1995) confirma "mesmo pensamento Spitz (apud Toro, 

2002), que observou que crianças privadas do amor materno, do estímulo afetivo 

derivado do contacto nos seus primeiros meses de vida, sofrem danos irreversíveis 

nos níveis motores, afetivos e intelectuais e no desenvolvimento da linguagem . Tudo 

isso é corroborado por Eibl-Eibesfeld (1998), cuja extensa pesquisa etológica revela 

padrões de comunicação através do contacto, presentes na natureza em diversas 

espécies e, também nos agrupamentos humanos, fundamentais para gerar vínculos 

de cooperação e solidariedade."  
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Onde somos educados para a carícia?  

Como construímos uma sociedade mais amorosa e humanitária? 

Do ponto de vista da interpretação para quem vê o contacto e a caricia na 

Biodanza vemos uma cultura com um julgamento valorativo, Montagu (1988) usa uma 

expressão para a  caraterizar " a cultura dos intocáveis". A nossa cultura orgulha-se de 

não se tocar, de não se acariciar. A ideia que a educação transmite é de que o 

contacto e a carícia não são necessárias, tornam a pessoa frágil e pouco integrada - 

Ideia da educação sem movimento. Spitz (1945) estudou este fenómeno, da carência 

afetiva total e denominou-o como Marasmo. Além disso, Spitz (1945) estudou o 

Hospitalismo e formulou uma investigação relacionando o aspeto emocional, afetivo do 

desenvolvimento do bebé.  A sua conclusão denotou que os bebés que têm nutrição 

emocional e afetiva têm maior desenvolvimento cognitivo e os que não têm, 

apresentam um significativo défice de desenvolvimento. Este estudo é fundamental 

para a Biodanza porque nos revela que o contacto e a carícia têm efeitos terapêuticos 

profundíssimos e inclusive estimulam o desenvolvimento neurológico. Se o bebé não 

for amado o seu desenvolvimento neurológico será afetado gravemente. Um olhar de 

humanização, de amor com uma função maternal cria um diálogo hormonal no qual as 

pessoas formam circuitos neurológicos entre si, reforçando a sua identidade. 

 Montagu (1998) também compartilha nesta linha de pensamento nas suas 

pesquisa evidenciando que o contacto e a carícia estimulam uma hormona 

denominada Linfócito T responsável pelo reforço do sistema imunitário.  

  

Kunz assinala ainda que se a carícia é a confirmação do que o outro necessita, 

o sorriso é, antes de tudo, a confirmação de um encontro, no que este tem de supremo 

conforto, de possibilidade de entender-se, de sintonização salvadora.  

 

Rof Carballo propõe que o sorriso é o primeiro reflexo psicossocial e o seu 

significado neurológico é de que foi realizada normalmente a maturação neurológica 

das vias córtico diencefálicas. Se a criança não sorri aos três meses de vida está 

gravemente enferma. 
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A Biodanza compensa e repara (reparentalização) os imprintings (  impressão, 

uma estampagem, uma tatuagem de experiências parentais).  

Compensação significa que o problema ou a tendência não vai deixar de 

existir, o imprinting dá recursos internos para lidar com a realidade, o imprinting em 

Biodanza através do contacto dá novos estímulos para viver. De facto existem 

inúmeras investigações que comprovam que o " ser humano pode sobreviver a outras 

privações sensoriais extremas, como a visual e a sonora, mas não à privação 

sensorial da pele" (Sarpe, 1995).  
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Quadro C - Efeitos das Carícias do Sistema Biodanza (Toro, 1991) 

 

Efeitos das Carícias 

Auto-regulação - Mudança dos umbrais de resposta límbico-hipotalâmica 
- Harmonização do balança simpático-parassimpático (equilíbrio 
neurovegetativo) 
- Compensação dos sistemas ergotrópico e trofotrópico 
- Elevação da homeostase 
- Elevação da termo-regulação 

Órgãos  - Ativação das funções sexuais 
 - Aumento de hormônios sexuais por ação gonadotrópica 
 - Reativação genital 
 - Ativação e facilitação dos processos de fecundação e 
gestação 
 - Ativação do sistema cardiorrespiratório 
 - Dissolução de tensões motoras crônicas de defesa 
 - Revitalização dos órgãos: pele, músculos, artérias, veias, 
coração, aparelho digestivo, gênito- 
unitário (via neurovegetativa) 
 - Efeito reforçador do sistema imunológico 
 - Regulação do desenvolvimento na criança (Spitz) 
 - Efeito sedativo sobre os órgãos 

Fundo 

endotímico 

 - Elevação do ânimo (humor) 
 - Estabilização da curva do ânimo 
 - Melhoria na qualidade do ânimo: colorido e riqueza 
 - Surgimento de sentimentos de euforia vital, leveza, sensações 
epifânicas 
 - Efeito antidepressivo 

Instinto  - Aumento do desejo sexual e da capacidade de excitação 
 - Aumento da potência sexual 
 - Facilitação da capacidade de orgasmo 
 - Transformação dos sistemas de defesa. Diminuição da 
repressão sexual 
 - Reforço do instinto de sobrevivência 
 - Efeito afrodisíaco 

Emoções e 

Sentimentos 

 - Aumento da auto-estima 
 - Revalorização do próprio corpo 
 - Integração afetivo-sexual 
 - Potência e intensidade afetiva 
 - Emoções integradoras: ternura, amor, alegria 
 - Capacidade para dar e receber afeto 
 - Amor comunitário. Interesse pelas atividades que reforçam os 
padrões de vínculo 
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 - Efeito ansiolítico (redução do nível de ansiedade)                       

 - Reconhecimento e assunção e do “fetiche” 

Percepção e 

Consciência 

 - Percepção mais essencial do mundo e do semelhante 
 - Amplificação da consciência 
 - Aumento da consciência ecológica 
 - Reforço da identidade 
 - Percepção integrada de si mesmo 
 - Consciência comunitária 

Existência  - Prioridade do sentimento no desenvolvimento do projeto 
existencial 
 - Introdução de fatores hedônicos no estilo agonista 
 - Sentimento de felicidade 
 - Desalienação 
 - Equilíbrio dos componentes do estilo de vida (Ergo, Trofo e 
Gonadotrópico) 
 - Sentimento de liberdade vinculada 
 - Aumento de consistência existencial 

 

3.1. DO CONTACTO À CARÍCIA 

 

 Do contacto à carícia há uma evolução e Myrthes (2004) explica sucintamente 

as diferenças: "Em Biodanza há uma profunda diferença entre carícia e toque. Nem 

todo o toque é carícia; esta se diferencia por ser um toque direcionado e intencional, 

um toque com comprometimento afetivo-sensual que favorece a empatia. A carícia 

acontece quando toda a atenção está voltada para a pessoa acariciada e existe uma 

mobilização do centro afetivo de quem dá e recebe. Junto ao componente afetivo há 

uma eroticidade que pode ser mais, ou menos, pronunciada; podemos encontrar 

carícias fortemente sensuais com um componente afetivo em segundo plano, ou vice-

versa. Em toda carícia afetiva haverá nuances eróticas que dizem respeito ao simples 

prazer e satisfação que o ato em si provoca.” 

A carícia é uma ação extremamente integrada; envolve integração afetivo-

motora e afetivo-erótica, além da capacidade de entrar em relação de feed-back com o 

outro. Por implicar capacidade de entrar em interação e percepção do outro e de si 

mesmo, não existe carícia imposta.  

 A nossa identidade também é a pele, somos pele-identidade e é inevitável 

pensar sobre e criar caminhos de integração da nossa Identidade-pele. Toro (1991) 

certifica "A falta de carícias produz sérias distorções da imagem corporal. A relação 



 

IMPRINTING E REPARENTALIZAÇÃO EM BIODANZA                 Cristina Almeida 
 

37 

com nosso corpo está condicionada pelo contacto com o outro. Vivemos nossa 

corporeidade quando acariciamos e somos acariciados.” 

Em Biodanza, segundo Toro (2002) consideramos a “função do contacto” como 

terapêutica na medida em que o contacto corporal, e em especial a carícia, ativa, 

mobiliza, transforma e reforça o continente da nossa identidade. O continente natural 

da nossa identidade é a pele, a nossa perceção do limite." Ao não participarmos com a 

nossa pele-identidade no encontro connosco mesmos, com os outros nossos 

semelhantes e com o mundo estamos a criar uma identidade fechada, dissociada e 

desintegrada. Torna-se inadiável reeducar as pessoas para o contacto e carícia e 

compensar e reparar (reparentalizar) as suas faltas e carências através de novos 

imprintings, novas tatuagens na alma das pessoas através de experiencias de 

reparentalização pelo contacto e pela carícia.” O autor continua " Se o nosso limite 

corporal está insensível ou irritado e os nossos músculos rígidos, a nossa identidade 

verdadeira está alterada, oculta ou encerrada. Transformar o nosso continente em 

algo plástico, capaz de transparecer, projetar e irradiar a nossa identidade, é de 

importância vital. Se a musculatura (cinestesia) e a pele (sensibilidade tátil-erógena) 

formam um continente genuíno, podemos vincular-nos autenticamente com outras 

pessoas e com o universo e integrar vastos ciclos de energia vital." (Toro, 1991). 

 

 Existem diferenças subtis entre contacto e carícia e, por isso, existe uma 

evolução do contacto à carícia, tendo em conta um dos princípios fundamentais da 

Biodanza : a progressividade. É necessário ensinar ao praticantes de Biodanza com 

progressividade o que é o toque, o contacto conduzindo com liberdade e permissão à 

Carícia.  

Toro (1991) definiu carícia como " uma expressão de afeto através do contacto 

corporal e cuja condição essencial é um balanço entre o desejo de dá-la e o desejo de 

recebê-la; e que possui, portanto, diversos níveis de intensidade e erotismo. É o 

contacto que estimula a sensibilidade da pele. (...) Na carícia há sempre um 

compromisso corporal. É um ato de intimidade por excelência. (...) A carícia é um ato 

de íntimo reconhecimento e valorização da pessoa como um todo. (...) Quando o 

contacto é feito em conexão afetiva representa um grau maior de integração: é 

carícia.” 

As funções da carícia e os seus efeitos são explicados e resumidos no quadro 

que se segue inspirado nas palavras de Toro (1991). 
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QUADRO D - PELE- IDENTIDADE ( TORO, 1991) 

 

 

 

 

FUNÇÕES DA PELE 

Fisiológicas 
Respiração, termo-regulação, equilíbrio hídrico. 

 

Sensorial 
Tato, sensibilidade e pressão, toque, temperatura, dor. 

 

Expressivas 

As emoções se expressam através da pele, em respostas imediatas: 

- Rubor (repressão de um sentimento, vergonha) 

- Palidez (medo, "branco de raiva") 

- Arroxeamento ("roxo de raiva") 

- Turgescência (erotismo) 

- Comichão (erotismo reprimido) 

- Cócegas (repressão ao contacto) 

- Arrepiar (medo) 

- Umedecimento, suor frio (medo) 

- Frio, calor 

- Ressecamento, descamação, seborreia 

 

Eróticas 

A pele possui algumas zonas mais sensíveis que outras, denominadas 

“zonas erógenas”, mas eventualmente toda a superfície do corpo pode ter 

respostas erógenas com matizes e qualidades diferentes. 

 

Psíquicas 

Continente da Identidade 

A pele e os músculos formam o limite corporal e o “continente de 

identidade”. 

Sua função é, portanto, estabelecer diferentes níveis de permeabilidade 

com o meio ambiente 

e com os corpos de outras pessoas. Pode exercer a função de “separar” e 

também de conectar e permitir a fusão com o outro. 

A investigação clínica e experimental sobre a influência dos factores 

emocionais e eróticos nos transtornos dermatológicos, aponta novas linhas 

de evidência e apoio às Terapias de Contacto: 

- Quiroga & Mom: Estabeleceram a relação entre factores emocionais e 

alergias. 

- Weiss: O prurido está vinculado à repressão da genitalidade. 

- Stokoes & Romer: Relação entre prurido e sexualidade. 

- Rosenbaum: Conversão histérica e prurido vulvar. 

- Winkler & Sack: Produziram orgasmo sob hipnose com toques na 

espádua do paciente 
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4. EXERCÍCIOS DE REPARENTALIZAÇÃO 

 

a. A dança, por excelência, da reparentalização é a regressão ao 

estado de infância por acariciamento de rosto e cabeça.  

 

Objetivo: Induzir o estado de regressão e reparentalização. 

Descrição: A dois, um senta-se no chão, apoiando as costas na parede, com as 

pernas entreabertas e o outro deita-se, apoiando a sua cabeça sobre o colo do 

primeiro. O que está sentado acaricia o rosto e a cabeça do companheiro com 

delicadeza e o que é acariciado abandona-se a um estado regressivo. 

Alternam-se dois tipos de carícia durante todo o tempo da realização do exercício: 

- Deslizar suavemente as pontas dos dedos, da parte central do rosto para a parte 

periférica.  Este tipo de carícia induz uma vivência de dissolução (diminuição da 

consciência da própria identidade). 

- Apoiar, sem pressionar, as palmas das mãos sobre as “maçãs” do rosto e a testa.  

Este tipo de carícia induz uma vivência de proteção (sentir-se protegido), que 

predispõe o estado regressivo. 

Terminado o exercício, suspende-se o acariciamento e depois de alguns segundos o 

professor sugere às pessoas que fizeram a regressão que façam uma respiração 

profunda e, se desejarem, estirem os membros como no ato de despertar.  Depois, 

podem abraçar o companheiro.  Em seguida invertem-se os papéis. 

 

Observação: Trata-se somente de carícia e não de massagens ou ativação de pontos 

de energia.  É conveniente não acariciar os olhos nem a boca, para não estimular o 

estado de vigilância que impede a regressão. 

Reparentalização: Muitas pessoas sofreram o stresse da primeira infância e/ou o 

abandono materno ou paterno e não conseguiram estabelecer plenamente o “vínculo 

primal”. 

O vínculo primal é, segundo Rof Carballo, o processo neurológico de integração da 

criança em relação ao continente afetivo, recebido da mãe. Uma deficiente 

estruturação do vínculo primal causa sequelas no desenvolvimento da identidade. 

A pessoa que experimenta a vivência de regressão ao estado de infância reedita a 

situação perinatal, a nível psicológico e neurobiológico, num contexto de profunda 

afetividade.  Deste modo, gera-se um processo de compensação afetiva que pode 

equilibrar eventuais formas de carência afetiva de origem infantil, propiciando um novo 

equilíbrio afetivo.  Este processo de compensação afetiva denomina-se 

“reparentalização”. 
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No exercício de Regressão ao Estado de Infância por Acariciamento do Rosto, a 

pessoa que acaricia assume, simbolicamente, o papel de pai quando é homem, ou de 

mãe quando é mulher; a pessoa que é acariciada assume, simbolicamente, o papel de 

recém nascido. 

Músicas:  “Bilitis”, G.Zamfir 

  “Little girl blue”, Nina Simone 

  “Le petite fille de la mer”, Vangelis 

b. DAR E RECEBER CONTINENTE EM PARES (também chamado “EMBALO 

NO COLO” ou “EMBALAR O OUTRO”) 

 

Objetivo: Este exercício é muito importante porque, em geral, as pessoas só recebem 

continente da sua família ou amigos; eventualmente recebem somente continente das 

pessoas muito queridas e amadas.  Há pessoas que passam meses, e à vezes anos, 

sem receber continente. 

Receber continente, é uma espécie de nutrição da afetividade, indispensável para a 

auto-regulação orgânica.  Segundo a medicina psicossomática, numerosas 

enfermidades como por exemplo, a asma, as alergias em geral, a insónia e algumas 

enfermidades do coração, existem por falta de continente afetivo.  Receber continente 

faz bem a crianças e adultos. 

 

Descrição: Sentados, um dos participantes toma o outro no seu colo de maneira a 

poder embalá-lo suavemente e contê-lo nos seus braços. A pessoa que recebe o 

continente está numa posição quase perpendicular à do companheiro. 

A posição ótima para dar continente é: as duas pessoas sentam-se unindo os lados 

dos quadris, olhando cada um na direção oposta ao outro. A pessoa que dá continente 

abraça o companheiro que está a receber, enquanto que este último se abandona à 

proteção do outro e se deixa sustentar. 

Músicas:  “Photograph”, Nana Mouskouri 

  “My darling child”, Sinead O’Connor 

  “Jessé”, Roberta Flack 
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5. CONCLUSÕES FINAIS 

EXISTIMOS PARA AMAR 

 

Desde o começo até ao fim da nossa existência que a vida convoca a presença 

e a expressão do amor. Amor que cuida, protege, nutre. Mas para que tudo isto 

aconteça é preciso criar pontes entre nós, vínculos de pleno fluxo amoroso. A vida é 

uma troca constante entre o dar e o receber. Podemos não querer ver, fugir, afastar.  

Mas no fim, todos nos rendemos ao amor-vida. 

Existimos para amar e ser amados. 

É a dança da vida, a dança do amor- Rolando Toro chamou Biodanza! 

 

 

Somos la memoria del mundo. Sólo debemos recordar ... 

 

Somos la memoria del mundo. 

Sólo debemos recordar  

lo que está en nuestras células. 

Los frutos del verano, 

el amor voluptuoso. 

La capacidad de ponerse en el lugar del otro, 

El contacto. 

El coraje de innovar. 

El abrazo, el adiós, el encuentro. 

El mar en nuestra piel, 

La música de la vida. 

La danza de la vida. 

Biodanza nos devuelve 

la memoria ancestral, 

la posibilidad absoluta de amor. 
 

                                                                                                       Rolando Toro 
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