




Palavra da Editora

Por mais que o tempo passe e a tecnologia mude a cara do mundo, a leitura 
continua sendo uma das muitas formas de adquirirmos conhecimento. 

Ler é parte da formação cultural dos indivíduos, estimula a imaginação e 
proporciona muitas descobertas em todas as áreas, e não apenas do conheci-
mento. Ler é também uma arte de interpretar: do desenho das letras ao sentido 
do texto, do sentido literal a um sentido mais amplo, do concreto ao simbólico. 
Também preserva lembranças, cria outras novas, traduz ou tenta traduzir esta-
dos de espírito e vivências interiores.

Tendo tudo isso em vista, convido o leitor a embarcar em mais uma viagem 
no universo dos autores dos textos deste número da Hermes.
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A Revista Hermes é uma publicação sem fins lucrativos dirigida ao meio 
acadêmico abordando técnicas corporais, pensamento junguiano, filosofia, artes, 
educação e religião.

A técnica da Calatonia foi criada por Pethö Sándor, médico húngaro que 
radicou–se no Brasil em 1949, desenvolvendo trabalhos clínicos e de pesquisa 
iniciados quando ainda vivia na Europa na época do pós–guerra. É uma técnica de 
relaxa–mento profundo que leva à regulação do tônus, promovendo o reequilíbrio 
físico e psíquico do paciente. Do desejo de um grupo de alunos do Dr. Sándor em 
continuar suas idéias e ideais nasceu a Revista Hermes, que abre suas páginas para 
tudo aquilo que colabora na busca da compreensão do ser humano.

Os artigos publicados são de responsabilidade de seus autores, não expressando 
necessariamente a opinião da publicação. 
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Palavras-Chave:
➜Eliade

➜Brancusi
➜Axis-Mundi

➜Coluna sem Fim

A Coluna Sem Fim, nome de uma das últimas obras de Brancusi, e também 
o nome de uma peça de teatro, em três atos, de Mircea Eliade, na qual este 
aborda o sentido sacral das criações do artista romeno, inspiradas nas tradições 
populares de seu país. Nos três atos Brancusi aparece como personagem. No 
último ato, elucida o propósito da criação da que é considerada como sua obra-
-prima, a Coluna Sem Fim: levar o homem a transcender a si mesmo, a buscar 
uma contínua auto superação, pela contemplação da beleza.

Constança Marcondes Cesar <cmarcondescesar@gmail.com>
Profa titular do Depto. de Filosofia - PUC Campinas;
Dra em Filosofia - PUCSP.

A Beleza 
enquanto 
Máscara da 
Transcendência

A Coluna sem fim
Constantin Brancusi - Târgu Jiu, Romênia
Foto: ©Studio Dubuisson
<bit.ly/2SqKfFp>
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A meditação de Mircea Eliade sobre a obra de Brancusi põe em relevo as liga-
ções entre a arte e a busca da transcendência. A arte é, em Brancusi, na opinião 
do historiador das religiões, a procura de uma mutação ontológica que conduza 
o homem a superar seus limites e alcançar uma libertação do contingente e do 
sensível.

Eliade trata, inicialmente, de descrever a moradia do artista em Paris, deco-
rada como uma casa camponesa, de modo a recuperar, na cidade–luz as suas 
raízes. E mais ainda: foi lá, em uma cidade que não tem nada de camponesa, 
que o artista encontrou o “tesouro oculto” das criações primitivas, arcaicas, da 
África negra, nas exposições que ocorreram em Paris na época em que lá viveu.

A viagem para fora de sua terra natal, o viver em um país estrangeiro, fez, 
para o artista, o papel de uma viagem interior, que revelou a ele a riqueza da 
sua própria tradição camponesa, da qual descobriu “as possiblidades criadoras”1.

Foi em Paris que o escultor encontrou, sonhando com a matéria, a pedra, as 
fontes arcaicas de inspiração dos artistas primitivos, que ainda se encontravam 
próximos do sentido sagrado do mundo. Foi lá que Brancusi recuperou o motivo 
da Coluna sem Fim – da qual fez, durante dezenove anos, versões em carvalho, 
em pasta de pedra, em aço, entre 1918 e 1937; foi também lá que, de 1912 a 
1940, fez vinte e nove versões “em bronze polido, em mármore e em pasta de 
rocha”2, do pássaro Maiastra, pássaro mítico das tradições populares romenas. 
Eliade põe em relevo, em todas essas obras do artista, a experiência de ascensão 
espiritual que as caracterizou.

O contato com as criações da vanguarda parisiense e as visitas às exposi-
ções sobre arte africana remeteram Brancusi ao imaginário da sua infância e 
do folclore romeno. Foram essas vivências que o levaram a mergulhar na fonte 
primordial de seu país, que se tornou a inspiração e guia da sua busca interior. 
Não se trata, para o artista, de “copiar o folclore”, mas de reencontrar “a fonte 
de todas essas formas arcaicas e de mergulhar nelas”3.

A busca dessas formas era, ao mesmo tempo, a tentativa de expressar 
as vivências do artista e a tradução de uma viagem interior, que o levou “a 
ingressar num mundo das profundezas, na qual a pedra, a ‘matéria ‘por exce-
lência’, se revelava misteriosa, dado que incorporava a sacralidade, a força, a 
oportunidade”4.

Brancusi tinha descoberto, diz Eliade, o segredo da arte primitiva e foi o 
desvelamento desse segredo que inspirou as sucessivas tentativas do artista para 
exprimi–lo.

A Coluna sem Fim representa, no folclore romeno, o que Eliade chamou de 
um axis mundi, isto é, um elemento que sustenta a comunicação entre o mundo 
da natureza e o mundo espiritual. Em Brancusi, a retomada do tema da coluna 
do céu “é integrado na simbólica ‘da ascensão, do voo, da transcendência’, do 
lançar–se no espaço sem fim. É a transcendência da condição humana que é 
buscada”5. Análogo do pássaro Maiastra, A Coluna sem Fim representa, para o 
artista, a busca da essência do voo, isto é, da experiência da transcendência, da 
liberdade, da ascensão, da ruptura com “o universo da experiência quotidiana”6.

A Coluna sem fim é também o título de uma peça de teatro escrita por 
Eliade, na qual Brancusi aparece como personagem7. É vinculada, em Eliade, ao 
exame da permanência do sagrado na arte contemporânea8. Nosso pensador 

1. Eliade, M. “Brancusi et les mythologies” id., Paris, Gallimard, 1986, p.17.

2. Id., ibid., p. 20.

3. Id., ibid., pp. 18-19.

4. Id., ibid., p. 19.

5. Id., ibid., pp. 21-22.

6. Id., ibid., p.23.

7. Id., Lanham - New York, London, University Press of América, s/d.

8. Id. “La permanence du sacré dans l’art contemporain” id., pp. 25-30.

diz que na arte contemporânea, “o sagrado sobrevive disfarçado, isto é, ‘camu-
flado nas formas (…) aparentemente profanas’ porque não se exprime mais“ 
numa linguagem religiosa convencional”9. O artista contemporâneo, buscando 
o significado e as estruturas profundas da matéria, sonha com a matéria, exer-
ce e recupera uma religiosidade arcaica, mesmo que não saiba disso. E um dos 
exemplos mais contundentes desta religiosidade arcaica poderia ser discernido, 
diz Eliade, na atitude de Brancusi perante a pedra: veneração, solicitude, fasci-
nação pelos modos elementares da matéria. Mais ainda: há recriação, “na arte, 
de novos universos, novos mundos, mais adequados ao homem contemporâneo, 
permitindo–lhe ver o mundo e a existência de um modo novo”10. Estabelecendo 
analogias entre a experiência de Brancusi e as de Chagall e de Rouault, Eliade 
assinala que neles não há “nada em comum com o mundo de todos os dias 
[mas suas obras permitem perceber] o mundo sagrado e misterioso tal como 
se desvela na infância”11. Brancusi tinha descoberto, diz Eliade, o segredo da 
arte primitiva e foi o desvelamento desse segredo que inspirou suas sucessivas 
tentativas para exprimi–lo.

A arte dos grandes artistas contemporâneos revela algo de análogo à expe-
riência religiosa do homem primitivo, traduzida nas obras criadas por cultu-
ras arcaicas. Eliade reconhece que, na sociedade contemporânea, a busca da 
transcendência do mundo quotidiano encontra uma via de expressão nas obras 
de arte. A sociedade atual proclama–se a–religiosa. Mas na arte de hoje e em 
algumas orientações filosóficas contemporâneas, nosso pensador acredita poder 
discernir “sinais precursores de uma nova orientação, ao mesmo tempo filosófica 
e religiosa” como se pode discernir por exemplo, em Teilhard de Chardin12.

A obra de Brancusi tocou tão profundamente Eliade que ele dedicou uma 
peça de teatro à obra do artista, intitulada também de A Coluna sem fim. A 
apresentação da tradução francesa do texto de Eliade foi escrita por Florence 
Hetzler, professora de Filosofia na Fordham University de Nova Iorque. Nela, a 
professora põe em relevo a importância da meditação de Eliade sobre a obra de 
Brancusi e sobre as relações que o pensador estabelece entre todos os projetos 
do artista romeno. Segundo Eliade, diz ela, há sempre uma grande unidade de 
intenção entre todos os projetos de Brancusi que pode ser resumida na tendên-
cia para a ascensão, exponencialmente presente na sua obra–prima, A Coluna 
Sem Fim. Tal obra é, no artista romeno, um símbolo da “alegria cósmica”, da “luz 
absoluta”, da busca do maravilhoso no meio do mundo, “meditação sobre a vida 
e a morte (…) símbolo do infinito da matéria e do infinito do espírito”13.

O texto de Eliade apresenta Brancusi como um dos seus personagens. A 
primeira apresentação mundial da peça, na tradução francesa, ocorreu no 
Congresso Mundial de Filosofia em Montréal, em 1983. As cenas se passam em 
Targo Jiu, cidade onde Brancusi morava. A peça tem três atos e neles Brancusi 
é sempre o personagem principal. O primeiro ato se passa na casa de Brancusi. 
O artista é aí visitado pelo professor da cidade e pelo comissário de polícia, que 
pedem ao mestre para cortar pela metade a coluna (que o artista ainda cons-
truía). A razão desse pedido era o medo que tinham de que a coluna, já muito 
alta, caísse sobre as casas da cidadezinha, destruindo–as. E mais ainda: as crian-
ças, fascinadas pela coluna, subiam nela e ou desapareciam sem deixar traço 
ou caiam e morriam. Brancusi recusou–se a cortar ou inclinar a coluna, como o 
povo desejava, transformando–a numa ponte, que atravessaria a cidade, facili-
tando o trânsito. O artista afirma que ou não faria a obra ou ela teria a altura 

9. Id., ibid., p. 26.

10. Id.,ibid.

11 Id., ibid., p.26.

12. Id.,ibid.,p.30.

13. Hetzler, M. “Introduction: Deux infinis, Eliade, M., Lanham, New York, London, University Press of 
America, 1984, p. XIII.
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que ele desejasse, que considerasse necessária para poder expressar sua visão. O 
comissário e o professor ainda tentaram convencer o artista a mudar seu pro-
jeto, mas Brancusi afirmou que ela seria ainda mais alta, a mais alta que já fora 
feita por mão humana. Porque ela não terá fim”14. Aparecem então em cena 
mulheres – mães das crianças que, atraídas pela coluna, tentavam subir nela e 
ou desapareciam ou morriam, caindo de muito alto. Aparentemente insensível 
ao pedido das mães e à possibilidade da morte das crianças, o artista se cala.

A simbólica da situação descrita é evidente: as crianças são atraídas pelo 
céu, a coluna representa a possibilidade da transcendência da condição humana. 
Brancusi quer “subir um pouco mais”15 a coluna, isto é, quer chegar a represen-
tar a transcendência da vida e da morte, o acesso a uma outra região ontológica: 
a superação da condição humana. Viver ou morrer não têm importância: o único 
objetivo é superar a si mesmo, ascender ao mais alto, à plenitude do ser.

Entrando em casa, abandonado pelos visitantes, o artista aí descobre uma 
jovem que se escondera dentro da casa e vem fazer–lhe uma visita. O diálogo 
que se estabelece entre eles dá ocasião a uma espécie de hermenêutica das 
obras do artista. Eliade fala através da personagem representada pela jovem. 
Ela conhece os “pilares do céu”, de origem megalítica, cujo simbolismo Brancusi 
trata de recriar, na sua Coluna Sem Fim. E alude a outro projeto de Brancusi, 
ainda inacabado: o de trabalhar, na Índia, uma grande montanha, esculpi–la 
até que pareça com um ovo gigantesco que recorde ”o símbolo do ovo cos-
mogônico” das antigas tradições míticas, “símbolo da vida, do nascimento, do 
renascimento”16, para servir de mausoléu à esposa do Marajá de Indore.

Esse projeto, que Brancusi de fato fez e que nunca concluiu, é o símbolo, na 
obra do artista, da busca da coincidentia oppositorum, da unidade entre a vida e 
a morte, da superação – mediante a beleza da obra – do banal e do quotidiano, 
diz Eliade.

A Coluna é sem fim e isto significa que o homem deve escalar até o céu, 
isto é, deve superar seus limites, alçando–se para além da condição humana. 
O mesmo motivo, sempre buscado pelo artista, foi o objetivo que perseguiu no 
projeto do Mausoléu de Indore e nas múltiplas versões do pássaro Maiastra, que 
simbolizam o desejo de “voar ao céu”, “e escalar até o Céu”17.

A tarefa do artista, diz Eliade, não é a de explicar, de fazer a hermenêutica 
dos símbolos; essa é a tarefa dos historiadores das religiões, dos filósofos. A 
tarefa do artista é a de ajudar “os homens a ver“, a compreender, “a entrar 
em um outro mundo, o mundo (…) angélico”18. O artista, para Eliade, é aquele 
que “aprendeu a penetrar mais longe que todos, a escrutar as profundezas 
mais escondidas [que se acham] além da inteligência e da razão”19. No caso de 
Brancusi, foi enraizando-se nas profundezas da terra, da pedra, que ele voou 
mais alto.

No ato II da sua peça, Eliade mostra um grupo de jovens poetas que con-
versam entre si sobre A Coluna sem fim, que ainda não fora colocada no lugar 
escolhido por Brancusi. Declamam poemas que escreveram sobre a Coluna e 
esperam a instalação da obra de arte. É com ironia que Eliade mostra, nes-
ses poetas, a busca da importância pessoal, sua pretensão de serem grandes 
artistas, como por participação na genialidade de Brancusi… Esperam a che-

14. Eliade, M. p. 3.

15. Id.,ibid., p. 5.

16. Id.,ibid., p. 12.

17. Id.,ibid.

18. Id.,ibid., p. 18.

19. Id.,ibid., p. 20.

68 – Hermes24

Constantin Brancusi - Autoportrait dans l'atelier, vers 1933-34 ©Centre Pompidou <bit.ly/36Z1rpj>
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ontológica que instala o homem em um outro modo de ser, que o conduz à 
abolição de uma dada situação existencial, à libertação do mundo condicionado, 
representada essa libertação, pelo Pilar Cósmico, em muitas tradições arcaicas31. 
A analogia entre a Coluna sem fim e o Pilar cósmico é uma vez mais assinalada 
por Eliade.

Em resumo, pode–se dizer com Marino, no seu estudo sobre a hermenêutica 
de Eliade, a propósito de Brancusi, que o artista recupera, na sua vasta obra tra-
dições que sublinham a transfiguração do peso e, no pilar de pedra, “a transfigu-
ração do peso e sua reconversão em voo, em impulso ascensional”, assimilando 
“a Coluna do céu a (…) um axis mundi” 32.

O axis mundi, eixo do mundo é, para Eliade, o ponto de encontro entre o 
mundo material, sensível, e uma dimensão espiritual, estabelecendo um nexo 
entre o mundo quotidiano e o mundo invisível, identificado com o sagrado. A 
obra de Brancusi foi sempre, na opinião de Eliade, a busca de erigir, através da 
arte, esses eixos do mundo, esses canais de acesso à libertação e transcendência 
da condição humana, finita e mortal.

31. “Symbolisme architectonique et physiologie subtile” in id., Briser le toít de la Maison, p. 205 e segs.

32. Martino, A., L’herméneutique de Mircea Eliade, Paris, Gallimard, 1981, p. 160, p. 338.

gada do artista. Um jornalista que está lá para acompanhar o evento tenta 
decepcioná–los, dizendo que acaba de receber a informação de que o rei teria 
escolhido outro lugar para colocar a Coluna: nos jardins do palácio real, para 
poder sempre contemplá–la. Outros espectadores chegam pouco a pouco; dentre 
eles, uma senhora, que não é senão a jovem, personagem do primeiro ato anos 
depois do seu encontro com o escultor, em casa dele. Uma vez mais é Eliade 
quem fala através da personagem. Ela diz que Brancusi é “o maior escultor 
do século”20– opinião seguramente partilhada pelo historiador das religiões.  
Um dos poetas diz que a Coluna simboliza a condição humana, porque “se ela 
é sem fim em direção ao alto, deve ser sem fim embaixo, sob a terra”21,a fim 
de poder “simbolizar a condição humana (…) porque começa nas profundezas e 
aspira ao Céu”22. A chegada de Brancusi ao lugar que escolhera para colocar a 
Coluna agita os poetas.

A escolha de Targo Jiu como lugar para colocar a Coluna é explicada pelo 
próprio artista: ele diz que é no meio de um campo, afastada de tudo, que se 
pode ver “a Coluna subir ao Céu”23. E quando o jovem poeta lhe pergunta se a 
Coluna é o símbolo da condição humana, o artista responde: “Eu fiz a Coluna 
para vocês lembrarem que o caminho para o Céu é difícil (…), que é preciso 
trabalhar duro, que não podemos nos elevar de outro modo”24. Então o jovem 
poeta pergunta ao mestre se ele quer dizer “que toda criação exige um grande 
esforço”25 e o artista responde que só o trabalho, quer dizer, só o esforço de 
superar as obras já realizadas , pode ter algum significado. A Coluna é sem fim, 
e isto quer dizer: o esforço de superação de si mesmo é infinito.

O terceiro ato da peça de Eliade se desloca para a situação dos personagens 
vinte anos mais tarde. É lua cheia e a mulher, que no primeiro ato era a jovem 
visitante de Brancusi e que no segundo ato se apresentava como uma senhora, 
reaparece, como se fosse ainda jovem, como se o tempo não tivesse passado. Ela 
está até mesmo vestida como no primeiro ato. Brancusi contempla a Coluna. 
Pouco a pouco, jovens se aproximam, falando entre si e com o mestre. Pedem a 
ele para fazer uma outra Coluna e colocá–la onde eles sempre a pudessem ver, 
sem serem obrigados a viajar; outros jovens pedem–lhe que faça outra obra, que 
possa ser um símbolo para as novas gerações, dado que ninguém mais acredita 
“que a Coluna possa subir até o Céu”26.

A dessacralização característica do mundo contemporâneo é assim carac-
terizada por Eliade. E através do personagem Brancusi ele responde aos jovens: 
“toda obra de arte é um instrumento de contemplação”27; o artista trabalha “o 
espaço e a luz para que eles nos forcem a conhecer a nós mesmos”28.

E Eliade assinala em outro texto “a permanência do sagrado na arte 
contemporânea”29 que mesmo esquecido, mesmo irreconhecível, é o eixo da 
experiência artística de Brancusi, comparável à experiência do homem arcaico 
diante da natureza e da pedra30.

A busca da perfeição, de lançar–se em direção ao alto, do voo, exprimiriam, 
em Brancusi, na opinião de Eliade, a abertura a um outro mundo, a ruptura 

20. Id., ibid., p. 32.

21. Id., ibid., p. 33.

22. Id., ibid., p. 34.

23. Id., ibid., p.p. 35.

24. Id., ibid., p. 38.

25. Id., ibid.

26. Id., ibid., p. 47.

27. Id., ibid., p. 53.

28. Id., ibid., p. 57.

29. Id., “Ia permanence du sacré dans I’art contemporain” in Eliade, M. Briser le toit de la Maison, p. 25-30; 
ver também “Brancusi et les mythologies” in op. cit., p. 15-24.

30. Id., ibid., p. 38.
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Byung-Chul Han
<bit.ly/2EYhMhT>

Palavras-Chave:
➜Pós-modernidade

➜Neoliberalismo
➜Globalização

➜Filosofia
➜Estética

Resenha das obras do filósofo coreano radicado na Alemanha, ByungChul Han, 
crítico da sociedade pós-moderna e do neoliberalismo.

Paulo Toledo Machado Filho <ptmachadof@uol.com.br>
Médico Psiquiatra; Psicoterapeuta Junguiano; Sociólogo;
Mestre em Antropologia Social - USP; Coordenador do curso Jung & Corpo, 
Formação em Psicologia Analítica e Abordagem Corporal do Instituto Sedes 
Sapientiae, São Paulo.

Byung-Chul Han, 
Filósofo da
Pós-Modernidade
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O tema da pós-modernidade, época transicional que estamos vivendo, vem 
suscitando muitos debates nas diversas áreas de conhecimento e particularmen-
te na filosofia. Inseridos que estamos em um contexto de exaltação tecnológica, 
observa-se uma alteração radical no comportamento humano geral, abrangen-
do, entre outros fatores, os sistemas de valores estabelecidos, as relações inter-
pessoais, o trabalho, a experiência do tempo e o conhecimento. Encontramos, 
neste debate, muitas referências de pensamentos, algumas de cunho mais 
pessimista, como Balman, Lipovetsky e Crury, outras mais pragmáticas, como 
Jameson e Lyotard, e referências mais positivas, como a abordagem do antropó-
logo francês Maffesoli. 

Destacamos, neste contexto, o pensador coreano radicado na Alemanha, 
Byung-Chul Han, severo crítico daquela que ele denomina “sociedade de desem-
penho” e do sistema neoliberal, constructos da pós-modernidade. Han nasceu 
na Coréia do Sul em 1959, onde fez sua primeira formação em Metalurgia, 
na Universidade da Coréia. Veio para a Alemanha em 1980, tendo estudado 
Filosofia, Literatura alemã e Teologia católica na Universidade de Freiburg. Em 
1994, doutorou-se em Filosofia, produzindo uma tese sobre Martin Heidegger, 
que seria posteriormente uma das principais influências de sua obra. No ano 
2000, passou a integrar o corpo de docentes da Universidade da Basiléia; em 
2010 tornou-se membro da Karlsruhe University of Arts and Design e desde 2012 
dá aulas de Filosofia e Estudos culturais na Universidade de Berlim.

Observa-se em sua obra forte influência da fenomenologia alemã (Hegel, 
Heidegger e a compreensão do ser humano como um “ser-aí” – Dasein), mas dia-
loga com Sartre (existencialismo), Foucault (e a lógica do controle e o exercício 
do poder nas sociedades capitalistas industriais), Freud (e a sociedade repressiva 
do “dever” freudiana), Kant (e o “homem moral”) e Nietzsche (e o “homem sobe-
rano”), principalmente. A construção dos seus textos é feita com frases que em 
geral são econômicas e assertivas, de fácil entendimento e com pinceladas que 
sugerem a influência zen-budista, principalmente nas sínteses que elabora nos 
finais de alguns capítulos, ao modo de um hai-kai um pouco mais discursivo. Os 
capítulos dos seus livros são independentes, mas fazem sentido entre si.

Os livros de Bjung são pequenos, não possuindo muitas páginas e favorecen-
do a leitura breve nesta época em que somos inundados por excesso de infor-
mações e posts através da mídia virtual, que quase sempre dizem muito pouco. 
Até este momento foram editados (pela Vozes) os seguintes livros de Bjung: 
Sociedade do cansaço, Agonia do Eros, Sociedade da transparência, Topologia da 
Violência, Oque é o Poder?, No enxame – perspectiva do digital, A salvação do 
belo e Bom entretenimento – Uma desconstrução da história da paixão ociden-
tal e Hiperculturalidade – cultura e globalização. Seus textos dialogam entre si, e 
através dos títulos, já podemos observar alguns temas objetos de suas reflexões, 
como pós-modernidade, neoliberalismo, globalização, sexualidade, ética, violên-
cia e poder, teoria da mídia, cultura, estética e entretenimento. 

A crítica à sociedade capitalista neoliberal é um dos aspectos mais marcan-
tes de seu pensamento. Em Sociedade do Cansaço (Han, 2010), Bjung acusa o 
excesso de positividade dos sujeitos do desempenho e produção, que compõe 
aquela que ele define como “sociedade de desempenho” do século XXI (também 
referida como “neuronal”), e que se opõe à negatividade da “sociedade do dever” 
(a “sociedade disciplinar” de Foucault), do final do século XX. Em sua reflexão, 
no sistema neoliberal o indivíduo torna-se empreendedor e seu próprio patrão, 
sendo conduzido a aderir voluntariamente a um discurso pseudo-libertário, 
tornando-se servo de si mesmo e estabelecendo uma relação de autoexploração 
permanente. Afirma que a sociedade do desempenho não é uma sociedade livre, 
ela gera novas coerções e “leva ao contrário a uma sociedade do trabalho, na 
qual o próprio senhor se transformou num escravo do trabalho”, onde “cada um 
carrega consigo seu campo de trabalho” (Han, 2010, p. 47). Han refere ainda 

que a violência sistêmica inerente à sociedade do desempenho produz “infartos” 
psíquicos, gerando depressivos e fracassados. Observa que o problema do sujeito 
do desempenho é que o sentimento de ter atingido uma meta nunca é alcan-
çado. Em suas palavras, “a coação do desempenho força-o a produzir cada vez 
mais. Assim, jamais alcança um ponto de repouso da gratificação” (p. 85). Mais 
adiante, de modo mais incisivo, afirma que o sujeito do desempenho “desgasta-
-se correndo numa roda de hamster que gira cada vez mais rápida ao redor de 
si mesma” (p. 91).

Bjung refere que o excesso de positividade no sistema neoliberal não pres-
supõe inimizades, mas “desenvolve-se numa sociedade permissiva e pacificada”. 
A sua violência está na superprodução, no superdesempenho e na supercomu-
nicação; o excesso de estímulos, informações e impulsos, conforme o autor, 
também é manifestação do excesso de positividade, e “modifica radicalmente a 
estrutura e economia da atenção (…) fragmenta e destrói a atenção” (p. 31). A 
consequência patológica da autoexploração do sujeito do desempenho, segundo 
Han, é a depressão, a Síndrome de Burnout e o TDAH; mas “a coação por desem-
penho” não permite ao sujeito a elaboração do conflito, processo que é “por 
demais demorado”, sendo muito mais simples “lançar mão de antidepressivos 
que voltam a restabelecer o sujeito funcional e capaz de desempenho” (p. 99), 
o que torna a sociedade do desempenho também uma sociedade do “dopping”!

A sua crítica se estende, por conseguinte, também ao mundo digital, que 
considera pobre em alteridade e em sua resistência; afirma que “nos círculos 
virtuais, o eu pode mover-se praticamente desprovido do ‘princípio de realidade’, 
que seria um princípio do outro e da resistência. Ali, o eu narcísico encontra-
-se sobretudo consigo mesmo” (pp. 91-92). Han questiona a “alegria” das redes 
sociais, que em sua opinião tem a função de somente elevar o sentimento 
próprio narcísico, onde o ego, exposto como mercadoria, espera uma “massa 
de aplausos”. O filósofo coreano analisa também as expressões “tendências” 
e “viral”, que indicam o desejo do sujeito do desempenho de pertencer a um 
coletivo “que marcha em uníssono”, observando que quanto mais iguais são as 
pessoas, maior é a produção capitalista; em contrapartida, ser diferente contra-
ria os objetivos do neoliberalismo.

Em Sociedade da Transparência (Han, 2012), Bjung questiona outro aspecto 
correspondente ao excesso de positividade da sociedade pós-moderna. Afirma 
que, com a eliminação de toda negatividade, as coisas se tornam “rasas e pla-
nas”, encaixando-se sem resistência “ao curso raso do capital, da comunicação e 
da informação” (p. 10). Desse modo, as ações, o tempo e as imagens tornam-se 
transparentes e “o dinheiro iguala tudo”, tornando-se a sociedade da transpa-
rência “um abismo infernal do igual”. 

A sociedade da transparência é também uma sociedade da exposição, onde 
“o valor expositivo depende sobretudo da bela aparência”. Mas a hipervisibili-
dade ou o excesso de transparência e exposição, onde falta “qualquer traço do 
oculto, do inacessível e do mistério” (p. 33), segundo Han, torna-se obsceno; 
afirma, mais adiante, que “obscena é a coação de colocar tudo à mercê da 
comunicação ou da visibilidade; (…) é o pornográfico colocar corpo e alma sob 
foco da visão” (p. 34). A expressão “sociedade pornográfica” também é empre-
gada pelo autor para caracterizar a sociedade demasiadamente exposta, onde 
“tudo está voltado para fora, desvelado, despido, desnudo, exposto” (p.32), onde 
tudo se transforma em mercadoria.

Em Agonia do Eros (Han, 2012b), Bjung retorna à sociedade da transparência, 
queixando-se da impossibilidade de fechar os olhos na época atual devido à 
enorme quantidade de imagens hipervisíveis; trata-se de uma “negatividade que 
não se coaduna bem com a positividade e hiperatividade da sociedade acelerada 
de hoje” (p. 73), exigindo uma hipervigilância que na sociedade do desempenho 
também é responsável pelo esgotamento neural. Lamenta a impossibilidade 
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atual de um demorar-se contemplativo. Vale a pena incluirmos em sua totalida-
de o penúltimo parágrafo do capítulo “Fantasia”, deste mesmo livro:

“A hipervisibilidade caminha lado a lado com a desconstrução dos umbrais 
e dos limites. É o telos da sociedade da transparência. O espaço se torna trans-
parente quando é alisado e nivelado. Umbrais e passagens são zonas prenhes do 
mistério e do enigmático, onde começa o outro atópico. Junto com os limites e 
umbrais desaparecem também as fantasias sobre o outro. Sem a negatividade 
dos umbrais, sem a experiência do umbral, a fantasia fenece. A crise atual da 
arte e também da literatura pode ser reduzida à crise da fantasia, ao desapare-
cimento do outro, ou seja, à agonia do eros” (pp. 73-74).

Neste livro, o pensador coreano também faz uma irônica menção à “ciência 
Google”, observando que a ciência positiva baseada em dados e acúmulo de 
informações não produz conhecimentos; refere que não existe “pensamento 
impulsionado por dados”, e que a massa de informações que hoje circulam 
atuam de modo deformativo.

Resta perguntarmos se temos alguma saída. Ao produzirem-se muitos ques-
tionamentos e não sendo possível transportarmo-nos para outro espaço-tempo, 
o filósofo aponta algum caminho ou solução?

Em primeiro lugar, a própria reflexão filosófica já é representativa de uma 
discussão interior; evoca o problema e traz para dentro, produz uma intros-
pecção. A perplexidade da experiência existencial é uma etapa no processo de 
elaboração; mas a solução ou o caminho que se busca não será necessariamente 
encontrado na elaboração do filósofo ou na teoria que ele vem a propor. Esta (a 
solução) somente apresenta-se como produto de uma elaboração coletiva não 
consciente, afirmando-se através da orientação lenta de um self coletivo, vindo 
então a estruturar-se através do pensamento ou das teorias.

Em segundo lugar, encontramos no pensamento de Han a proposição de 
dois caminhos interessantes: a festa e a contemplação do belo, aspectos do que 
ele chama de “bom entretenimento”. Caminhos que, no entanto, não devem ser 
compreendidos como propostas resolutivas, até porque o autor verifica algo de 
caricatural no modo como a sociedade do desempenho orienta o entretenimen-
to, algo que “degrada-se em um desligamento espiritual” (Han, 2018). Mas, na 
sequencia, Bjung considera que se o Ocidente superar a paixão pelo desempe-
nho, será possível reconquistar o “entretenimento por meio do belo”.

Em sua elaboração sobre a Salvação do Belo (Han, 2015), Han retoma a ques-
tão do excesso de transparência e do liso como marca do presente e discute a 
crise do corpo, nos dias de hoje. Comenta, inicialmente, a estética das tomadas 
de partes do corpo em close-up (“que são obscenas e pornográficas”), e das 
selfie e seu caráter viciante, que considera que indicam o vazio interior do eu. 
Afirma que “o sujeito-selfie procura em vão se produzir. A selfie é o self em 
forma vazia” (p. 24). Mais adiante, verifica ainda que o corpo “não está despeda-
çado apenas em partes pornográficas, mas também em registros de dados digi-
tais” (p. 25), referindo-se ao corpo equipado com sensores digitais. Han chama 
a atenção também para a relação do corpo com o automatismo, como no carro 
sem motorista, onde perdemos a condição de protagonistas e nos tornamos 
“uma mera interface na rede de comunicação global” (p. 26).

Retomando a discussão do belo, o filósofo dialoga com Heidegger, Platão, 
Walter Benjamin, Proust, Kant, entre outros. Recorrendo a este último, Han lem-
bra que Kant considera que o belo vai além do estético, estendendo-se até ao 
ético. Mais adiante, ressalta que a relação com o belo é contemplativa; afirma 
que o belo, em seu proceder, é lento e duradouro. “O belo é afável, é vinculativo. 
Incita a duração” (p.112). É um contraponto à volatilidade da sociedade de hoje, 
onde “nada tem perenidade e duração”, onde o belo tornou-se um objeto liso 
de curtida (I like, I don’t like). Han afirma, em resumo, que a salvação do belo é 
a salvação da vinculação.

A relação do belo com o tempo é, sem dúvida, um dos aspectos mais impor-
tantes em sua discussão sobre o belo. O pensador coreano afirma que o belo 
“convida à demora”, nos conduz à contemplação pura; refere que “o eu imerge 
no belo, (…) sai de si perante o belo” (p. 98). Mais adiante, escreve que o belo 
suprime a violência do tempo. O belo, deste modo, possui também um caráter 
meditativo. Nesse sentido, a imagem e o imaginário emergem nesse não-tempo 
contemplativo e, pedindo licença ao filósofo, como emergem também as ima-
gens consteladas no não-tempo dos toques calatônicos1.

O outro tema que apontamos acima é a festa. Han afirma que, para 
Nietzsche, a arte originária é a arte da festa. A festa também caracteriza-se pela 
suspensão do tempo; o tempo da festa “aquieta a cotidianidade”, que seria o 
tempo do trabalho. Mais adiante, Han refere que a festa e a celebração tem uma 
origem religiosa: “a festa começa onde acaba a cotidianidade pro-fana” (p. 99), 
traduzindo pro-fano como “o que fica antes do sagrado”. Por isso, para o autor 
a festa pressupõe o sacro, ela nos sacraliza. 

Sobre a relação da arte com a festa, Han nos remete ao filósofo e antropólo-
go alemão Gadamer2, que chama a atenção para a palavra celebra, celebração, 
que aponta para a temporalidade particular da festa. “A celebração da festa 
suspende a passagem” (p. 100). Observa-se a relação da festa com a eternidade 
e com a arte. Sobre a analogia da festa com a arte, Han cita Gadamer:

“A essência da experiência do tempo da arte é que aprendemos a demorar-
-nos. Esta é talvez a correspondência, à nossa medida, do que se chama eterni-
dade” (p. 100).

Em seu outro já citado livro Sociedade do Cansaço (Han, 2010), Han também 
faz menção a este autor e prossegue citando Kerényi, para quem, no não-tempo 
da festa ocorre a intervenção de algo divino, algo que nos conduz ao ato de cria-
ção. De acordo com este pensamento, Han afirma, na sequencia, que a festa é o 
evento que nos transporta para junto dos deuses, deuses que se alegram quando 
os seres humanos jogam e brincam. Mais adiante, agora em conformidade com 
Platão, confirma que “festas e rituais abrem um acesso ao divino” (p. 112).

Desta forma, como considera no prefácio de Bom Entretenimento (Han, 
2018) sobre a contemplação do belo e a festa como bons entretenimentos, afir-
ma que se conseguirmos superar o tempo da paixão do homo doloris (homem 
da dor), particularmente a paixão pelo desempenho, o belo entretenimento nos 
conduzirá de volta ao jogo. Será então a salvação do belo.
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20 - Hermes 24 Hermes 24 - 21 

Palavras-Chave:
➜Escuta

➜Pedagogia Profunda
➜Educação

➜Arte
➜Direitos Humanos

Este artigo foi elaborado a partir de uma reflexão sobre a prática realizada atra-
vés do projeto Coletivo Rede Semente no Ensino Fundamental II da educação 
municipal de São Paulo entre 2017 e 2019. O Coletivo faz parte da rede prote-
tiva e age em consonância com as principais legislações, integrado com outros 
equipamentos da Prefeitura Municipal de São Paulo nas áreas de saúde e as-
sistência social, atuando na prevenção e no cuidado. Permeando a Pedagogia 
Profunda, a Arte e os Direitos Humanos, numa perspectiva freireana, a práxis 
tem como fio condutor a livre escuta dos jovens em situação de vulnerabilidade 
emocional, através de relatos de suas histórias, atividades terapêuticas, traba-
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PARA INÍCIO DE CONVERSA
Durante os últimos anos, nas salas de aula da rede pública, houve um cres-

cente número de jovens em depressão, praticando diversas violências contra si. 
Especialmente entre os anos 2016 a 2018, a disseminação - via redes sociais 
e mídias de massa - dos jogos Blue Whale, Mommo e SimSimi, aliados a série 
americana de televisão 13 Reasons Why e que foram popularizados no Brasil 
entre jovens que possuem suas vidas invisibilizadas1 e uma qualidade emocional 
pouco sadia, causaram vítimas fatais através do suicídio.

Crianças e jovens da periferia, estudantes de escolas públicas, em expressa 
maioria negros e pobres, são invisibilizados a partir dos diversos preconceitos 
arraigados em nossa sociedade. Decorrente desses preconceitos, essas crianças 
e jovens tornam-se estatística nas mídias de massa, nas políticas públicas e no 
íntimo de grande parcela da população. Suas aspirações, carências e necessida-
des são relegadas a último plano diariamente.

Algumas situações se agravaram ao longo dos anos, dentre elas: a violência 
presente cotidianamente; a pobreza; a ausência de familiares na rotina e a falta 
de comunicação com a família ou pessoa de confiança para falar sobre proble-
mas, tirar dúvidas, fazer perguntas sobre sexualidade, drogas, medos; a falta de 
abertura e até de tempo por parte dos docentes para tratar dessas problemáti-
cas; a carência de uma rede de apoio social menos burocrática que o conselho 
tutelar e assistência social provida pelo Estado. 

Nesse panorama, surge uma dicotomia: como fazer com que esses jovens se 
sintam acolhidos e amparados em situações de violência como bullying2, gra-
videz precoce e outras situações previstas e imprevistas recorrentes do universo 
juvenil, se há a uma carência de psicólogos em postos de e/ou unidades públicas 
de saúde; elitizando os atendimentos terapêuticos e dificultando o acesso e 
permanência em tratamento, dentre outros?

Os relatos dessas crianças e jovens, coletados na práxis da docência, aponta-
ram situações de sofrimento como abuso sexual, violência doméstica, dependên-
cia química e privação de liberdade de pessoas próximas, luto; e também cami-
nhos pouco saudáveis, por eles escolhidos, para a resolução desses problemas 
e outros conflitos, como a prática da automutilação; a ingestão excessiva ou 
mínima de alimentos, gerando obesidade, anorexia ou bulimia; a extrapolação 
de regras da família; a utilização de drogas lícitas e ilícitas; o extravasamento da 
raiva através de atos violentos contra familiares ou amigos; o isolamento social, 
por entre tantos outros exemplos.

Em contrapartida, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26, 
inciso II, que orienta uma educação com vistas à garantia desses direitos, diz que:

A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a com-
preensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais 
ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz.

Na tentativa de fazer valer os direitos humanos instala-se uma grande 
inquietação e que é a principal justificativa para a existência do projeto Coletivo 
Rede Semente: como podemos dar apoio e cuidarmos uns dos outros dentro do 

1. O termo “inviabilizadas” tem como referência a noção de apagamento que a sociedade fomenta em 
relação aos seus problemas sociais. No contexto desse artigo, o termo corrobora com a concepção de 
jovens invisíveis e está relacionado ao documentário All invisible children (Crianças Invisíveis), produzido 
pela UNICEF em 2005.

2. Conforme Fante (2005), esse termo é utilizado para definir um conjunto de atitudes agressivas, inten-
cionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro(s), 
causando dor, angústia e sofrimento.

ambiente escolar, fortalecendo uma cultura de paz, tolerância e amizade? Afinal, 
é na relação com o “Outro” que cada um constrói a própria identidade. 

Em tempos contemporâneos, Zigmund Bauman aponta que apesar de imer-
sos na modernidade líquida, caracterizada pela fragilidade dos laços humanos,

Nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a isto ou não, dese-
jando ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão 
de que, em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos (ou deixamos 
de fazer) tem impacto na vida de todo mundo e tudo o que as pessoas 
fazem (ou se privam de fazer) acaba afetando nossas vidas. (BAUMAN, 
2001, p.177).

É certo que essas crianças e jovens, por viverem as mazelas típicas da peri-
feria - que envolvem todos os tipos de carências e preconceitos - precisam de 
acolhimento sempre; mas também há que se lembrar de sua força e resistência 
frente às adversidades, bem como sua capacidade de superação delas. Aí reside 
o que se pode denominar de “oportunidade”, numa perspectiva relacional mais 
horizontal. 

Portanto, a iniciativa não parte da ideia de assistência numa relação vertical, 
mas de construção de espaço de relações de equidade. Além disso, tal espaço 
construído fortalece a autonomia e emancipação dos sujeitos, voltando-se para 
a sustentabilidade emocional.

A ESCUTA QUE FAZ BROTAR
O Coletivo Rede Semente3 surge como um grupo de livre escuta de crianças 

e jovens dentro da escola em horário diverso do currículo principal. Esse grupo 
é capaz de assegurar um espaço legítimo e reconhecido entre seus pares, onde 
fala, escuta e silêncio se alternam. Os relatos são trabalhados na medida que 
o próprio grupo consegue lidar com os eles. A proposta é que a escuta seja 
problematizada e compreendida através de outras atividades complementares 
artísticas e terapêuticas para que, aos poucos, seja possível realizar os encami-
nhamentos necessários com apoio da coordenação pedagógica, em consonância 
com as famílias e com a rede protetiva.

Atualmente tanto se diz do lugar de fala e pouco se ouve do lugar de escuta. 
Em seu livro O que é lugar de fala? (2017), Djamila Ribeiro cita Rosane Borges a 
partir de uma entrevista concedida ao Nexo Jornal em 2017 e intitulada “O que 
é lugar de fala e como ele é aplicado no debate público”:

Pensar lugar de fala é uma postura ética, pois “saber o lugar de onde 
falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões de 
desigualdade, pobreza, racismo e sexismo”. (BORGES, 2017 apud RIBEIRO, 
2017, p.84).

Para que o lugar de fala seja respeitado e reconhecido é preciso que o lugar 
de escuta também exista, que se faça o exercício da empatia e do silêncio que a 
escuta atenta prescinde, onde subjaz uma postura ética. Céline Lorthiois destaca 

3. Trata-se de um projeto do Programa Mais Educação São Paulo, com remuneração à docente envolvida 
e acompanhamento da frequência dos participantes, portanto passível de autorização do Conselho de Es-
cola e aprovação de supervisão escolar para seu pleno funcionamento. Deste modo, materiais necessários 
para as atividades, manutenção de pertences e ajuda de custo para visitas e passeios correm por conta 
de previsão e empenho de gastos por parte da unidade escolar, que recebe repasse de verba municipal 
para isso.
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o papel do silêncio na Pedagogia Profunda4:

Pois o educador reconhece à criança o direito de permanecer calada. 
Obviamente, este silêncio possui uma qualidade diferente do silêncio 
disciplinar e constrangido. (...) E pode ser o silêncio do calar: além de um 
direito, uma virtude. (LORTHIOIS, 2016, p.194).

A importância da escuta é que nela outros podem se reconhecer e, a partir da 
fala, é possível que a criança ou jovem reorganize suas emoções e ordene seus 
pensamentos e atitudes, bem como entenda sua própria realidade para tentar 
modificá-la. Numa perspectiva freireana:

Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipó-
teses sobre o desafio dessa realidade, e procurar soluções. Assim pode 
transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e 
suas circunstâncias. (...) A educação não é um processo de adaptação do 
indivíduo à sociedade. O homem deve transformar a realidade para ser 
mais. (FREIRE, 1979, p. 30-31).

LANÇANDO A SEMENTE
A palavra “rede” vem do latim e etimologicamente significa “teia de aranha”. 

Rede designa, entre tantas definições, algumas bem pertinentes: uma espécie 
de malha resistente, formada por um entrelaçado de fios, cordas, arames ou 
outro material; um conjunto de pessoas, órgãos ou organizações que trabalham 
em conexão, com um objetivo comum e ainda um conjunto de pontos que se 
comunicam entre si. 

Simbolicamente, essa palavra cabe bem aos propósitos da iniciativa, de se 
fortalecer e resistir, através da intercomunicação de todos, numa perspectiva de 
interdependência. Uma rede, feita de fios que se fortalecem através de nós, se 
sustentam através da tensão implicada por essa própria estrutura. Assim, trazen-
do para a vida, uma rede de pessoas se sustenta através de suas conexões, que 
se dão por pontos que possuem em comum e que podem ser pontos de tensão. 
Pois que Coletivo Rede não é apenas um nome, mas um nome que faz sentido e 
que carrega e desperta ideologias, como bem explicita Mikail Bakhtin:

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agra-
dáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um 
conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compre-
endemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós 
ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. (BAKHTIN, 1997, p.81).

O Coletivo Rede tornou-se Semente quando enfim começou a existir em 
outra unidade educacional, espécie de braço do primeiro passo que deu certo, 
como uma fecunda semente que germina para crescer.

FICANDO RAÍZES
O Coletivo Rede Semente é o lugar onde a criança ou jovem pode protago-

nizar sua trajetória, sem julgamentos ou comparações com os outros, sabendo 

4. Lorthiois (2016, p.172) define como uma pedagogia não articulada em volta de conteúdos, compor-
tamentos e ritmos padronizados; uma pedagogia que não desconhece o inconsciente, nem a alma e 
espiritualidade do educando (...) onde educar é considerar as características e atender às necessidades do 
educando.

que seus relatos e experiências são respeitados e dignos, que sua vida tem valor, 
que sua alma é capaz de tocar outra alma através de gestos solidários, generosos 
e amáveis. Nesse contexto, “alma” não se relaciona com religião, mas expressa o 
mundo interior de cada um e que entra em contato com o do outro. Segundo 
Carl Gustav Jung, em seu livro Ma vie, souvenirs, rêves er pensées (1970):

Se a alma do homem é “alguma coisa”, ela deve ser infinitamente com-
plicada e sua diversidade ilimitada não poderia ser adequadamente tra-
duzida por uma simples psicologia dos instintos. É com a mais profunda 
admiração e o maior respeito que, mudo, paro e considero os abismos e 
os cumes da natureza psíquica, cujo universo não espacial contém uma 
indizível abundância de imagens, ajuntadas pelos milhões de anos da 
evolução da vida (...). Minha consciência é como um olho que abraça nele 
os espaços mais longínquos, mas o não-eu psíquico é o que, de maneira 
não espacial, preenche este espaço. E estas imagens não são apenas páli-
das sombras. Elas são fatores e condições psíquicas poderosas. Podemos 
desconhecê-las, mas nunca podemos, negando-as, despojá-las de seu 
poder. Esta impressão só pode ser comparada com a imagem de contem-
plação de um céu noturno estrelado, pois o único equivalente do mundo 
interior só pode ser o mundo exterior, e da mesma maneira que entro 
em contato com o mundo exterior por meio do corpo, é através da alma 
que atinjo o mundo interior. (JUNG, 1970, apud LORTHIOIS, 2016, p.173).

Assim, o Coletivo Rede Semente torna-se uma rede de apoio, espaço para a 
coexistência das mais diversas almas, questões e biografias, sem que elas sejam 
hierarquizadas em graus de importância, pois:

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem se 
nutrir de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens 
transformam o mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, é 
modificá-lo. O mundo pronunciado por sua vez, se volta problematiza-
do aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no 
silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-
-reflexão. Mas dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é 
transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, 
mas direito de todos os homens. (FREIRE, 2005, p.90).

Os principais objetivos que permeiam a existência do Coletivo se relacionam 
com a importância da criança ou jovem zelar por sua autoestima, sendo capaz 
de perceber que é fundamental estar em equilíbrio emocional para ser feliz 
e que, portanto, precisa estar atento aos sinais do seu corpo como um todo, 
percebendo-se como um ser humano integral. Assim, a escuta do outro é como 
uma ponte que o liga a si mesmo, através do reconhecimento de sua identidade 
no espelho que o outro é para ele. 

CUIDANDO DA TERRA
A metodologia adotada no Coletivo Rede Semente se destaca em diversas 

frentes que se interligam e que fazem parte de uma educação voltada aos 
Direitos Humanos, fundamentada nas contribuições da Pedagogia Profunda. A 
proposta metodológica pode ser compreendida através de cinco eixos:

1. Escuta
As histórias (relatos) são trazidas de diversas maneiras como relato pessoal, 

ao vivo e em grupo, onde o jovem consegue assumir sua fala e sua questão; 
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carta anônima à caixa de correio do Coletivo Rede, que é instalada dentro da 
escola, onde o relato é lido no grupo e trabalhado por todos; relato individual à 
docente que o traz à todos do grupo com preservação da identidade.

Dentro do eixo da escuta foram propostas rodas ao ar livre com elementos 
acolhedores como tapetes e almofadas, num ritmo semanal de dois encontros 
de uma hora e meia cada, totalizando atendimentos coletivos a mais de 145 
crianças e jovens entre 12 e 16 anos. 

Também foram traçados, democraticamente, combinados que dizem respeito 
à confiança que seria depositada entre os integrantes, garantindo que os rela-
tos seriam guardados com zelo, sigilo e respeito, sem que fossem divulgados 
ou comentados fora do Coletivo. Cabe ressaltar que a confiança é um pilar de 
extrema relevância nesse contexto já que na contemporaneidade ela é muitas 
vezes invalidada, mesmo diante de impulsos morais.

Em nossa sociedade supostamente adepta da reflexão, não é provável 
que se reforce muito a confiança. Um exame ponderado dos dados for-
necidos pelas evidências da vida aponta na direção oposta, revelando 
repetidamente a perpétua inconstância das regras e fragilidade dos laços. 
(Bauman, 2004, p.116-117).

Tais combinados ressaltaram a fala e escuta livres, mas na perspectiva de 
que as palavras são capazes de ajudar ou machucar, provocando sempre uma 
tomada de consciência sobre a responsabilidade que está implicada nessa via de 
mão dupla, corroborando com Bakhtin (1999, p.113) “a palavra é uma espécie de 
ponte lançada entre mim e os outros”.

2. Problematização
Os temas trazidos nos relatos são discutidos coletivamente, com exposição 

de opiniões, aconselhamentos, entre outros encaminhamentos escolhidos pelo 
próprio grupo.

Em 2019 as anotações realizadas pela docente sobre as temáticas abordadas 
nos relatos, bem como todos os caminhos apontados pelos participantes sobre 
tais temas, foram compilados e se tornaram um Dicionário de Sinônimos, que 
revela a trajetória de discussões do Coletivo.

Esse Dicionário de Sinônimos foi criado a partir da adaptação da técnica de 
ideação Lotus Blossoms, de Yasuo Matsumura. Tal técnica é uma ferramenta que 
dá forma e estrutura a um brainstorming sobre determinado tema, apontando 
caminhos a partir da contribuição coletiva.

3. Terapêutica
Atividades artísticas como pintura, modelagem em argila, trabalho com 

elementos naturais, confecção de objetos significativos, escrita de cartas, jogos, 
colagens, poesia, oficinas culinárias, desafios do bem, trabalhos corporais e 
outras atividades que colaborem para a resolução de problemas e conflitos a 
partir dos temas abordados nos relatos e discussões.

Nesse período, diversas atividades coexistiram como massagens e trabalhos 
corporais, toques sutis, trabalhos com a matéria5, escrita de poesia, cartas e 
slam, pinturas corporais e em papel, desenhos e autorretratos, customização 
de camisetas, confecção de cartazes e campanhas informativas sobre Setembro 
Amarelo, jogos teatrais e atividades de expressão corporal, escuta de músicas, 

5. Aqui o termo “matéria” carrega uma imensa gama de possibilidades, desde a modelagem em argila 
até os trabalhos com fogo e água. Lorthiois (2016, p.12-13) atribui que o contato com a matéria e com 
técnicas arcaicas traz bem-estar, porque fala, numa linguagem tranquila e sem muitas palavras, sobre as 
profundas raízes do ser humano na terra (...) O brincar com a matéria, e raramente atentamos a isso, é 
sempre, em primeiro lugar, um trabalho corporal, o que explica talvez parte de seus benefícios.

apreciação de filmes com posterior debate, oficinas culinárias e de decoração 
de bolos, tricô de dedos, tecelagem de apanhador de sonhos e olhos de deus, 
dinâmicas como cápsula do tempo, entre outras.

4. Outros Caminhos
Encontros para lanches e atividades de lazer que fomentem a partilha e o 

vínculo entre todos os integrantes, tornando-se caminhos férteis para fortaleci-
mento da rede também fora do ambiente escolar; atividades culturais que pos-
sibilitem trazer para a realidade concreta a abordagem de temas muito delicados 
de maneira sensível.

Contemplando esse eixo, foram realizados encontros para lanches comu-
nitários, visita à exposição Histórias Feministas no MASP, à Fábrica de Cultura 
Cachoeirinha para mediação de leitura e ao parque Alberto Löfgren para lazer; 
intercâmbio dos integrantes com outras unidades escolares, apresentação de 
relatos de prática em horário de formação de docentes em escolas, em encon-
tros da rede protetiva de região e fóruns de saúde mental da rede municipal de 
ensino de São Paulo.

5. Trabalho Voluntário
Caracterizado pela ação correta voltada a fazer a diferença, minimizando o 

próprio sofrimento e o do outro através da partilha, da escuta e da generosidade. 
Se dá por visitas a abrigos, a instituições diversas e a moradores em situação de 
rua, onde é possível perceber a própria ação direta no mundo e as mudanças 
benéficas internas e externas que ela pode provocar. 

Para corroborar com a relevância do trabalho voluntário, como um cuidado 
que dá manutenção à dignidade, Leonardo Boff escreve que:

É o cuidado que enlaça todas as coisas; é o cuidado que traz o céu para 
dentro da terra e coloca a terra dentro do céu; é o cuidado que fornece o 
elo de passagem da transcendência para a imanência, da imanência para 
a transcendência e da história para a utopia. É o cuidado que confere 
força para buscar a paz no meio dos conflitos de toda ordem. Sem o 
cuidado que resgata a dignidade da humanidade condenada à exclusão, 
não se inaugurará um novo paradigma de convivência. (BOFF, 1999, grifos 
do autor).

Contemplando esse eixo, foram realizadas diversas campanhas de arrecada-
ção e doação de materiais de higiene pessoal, brinquedos e alimentos, além de 
visita a moradores em situação de rua da região de Santana, abrigos convenia-
dos à PMSP, Casa 1 e Asilo de Velhinhos Frederico Ozanam.

ÉPOCA DE COLHEITA: FRUTOS E FLORES
Há que se lembrar que “lançar uma semente” é sempre uma ação da con-

fiança do sujeito na vida e no universo. Isto posto, é na práxis compreendida 
entre 2017 e 2019 que se observou, num trabalho de reflexão-ação-reflexão, as 
contribuições do Coletivo Rede Semente para seus participantes e que trazem ao 
presente artigo a substância concreta para análise e compreensão dos resultados.

Como toda a iniciativa pioneira, faz-se imprescindível uma constante avalia-
ção para revisão, retomada ou manutenção de propostas, ampliação ou remode-
lação de objetivos, além do desenho de perspectivas para o futuro próximo, que 
se dão no campo das incertezas, mas também do otimismo.

A avaliação trouxe alguns pontos interessantes de serem observados. O pri-
meiro ponto é o perfil do grupo que se constituiu ao longo dos anos no Coletivo: 
jovens, em expressa maioria, mulheres negras. Apenas em 2019 houve um equi-
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líbrio que se relaciona ao gênero, mas ainda é relevante apontar o recorte racial 
que evidencia maior número de mulheres negras em situação de vulnerabilidade 
no grupo, se comparado a mulheres brancas. 

Nesse sentido, o Coletivo se transforma também num espaço de resistência 
ao racismo estrutural no qual a escola está inserida e que, indubitavelmente, 
acaba reforçando quando a questão não é trazida à consciência individual e 
coletiva dos sujeitos que a compõem. Portanto, não se pode fazer esse recorte 
sem lembrar das palavras de Lélia González:

E o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as impli-
cações. Exatamente porque temos sido falados, infantilizados (infans 
é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira 
pessoa, porque falada pelos adultos) que nesse trabalho assumimos nossa 
própria fala. Ou seja, o lixo vai falar, e numa boa. (GONZÁLEZ, 1984, 
p.225).

 
O segundo ponto é sobre os limites da ação docente na acolhida dos relatos, 

especialmente os que abordavam perigos iminentes para as próprias vidas das 
crianças e jovens. Nesse sentido, observou-se a necessidade de apoio da coorde-
nação pedagógica e direção em casos de encaminhamento para o CAPES, CRAS, 
CREAS, Conselho Tutelar e outros equipamentos, como também na comunicação 
com a família, em casos que realmente ultrapassavam a possibilidade de inter-
venção ou mediação por parte da unidade escolar.

Por sua relevância na manutenção da saúde emocional dessas crianças e 
jovens e da preservação de suas capacidades cognitivas na escola durante seus 
anos finais, mesmo nas adversidades experienciadas, o Coletivo Rede Semente 
atua fortalecendo a rede protetiva da Zona Norte da cidade de São Paulo, em 
consonância com as principais legislações, integrado com outros equipamentos 
da Prefeitura Municipal de São Paulo nas áreas de saúde e assistência social, 
intensificando a prevenção e o cuidado.

O terceiro ponto se relaciona com os feedbacks. Reconhecido pelos pais, 
familiares, docentes e comunidade escolar como um espaço de acolhimento, 
as devolutivas são trazidas a todo tempo e apontam mudanças benéficas no 
comportamento, na manutenção da autoestima e na melhoria da capacidade de 
aprendizagem e habilidades cognitivas dos participantes. 

O Coletivo Rede Semente ultrapassou os muros da escola com encaminha-
mentos para atendimentos de sucesso, além de ser premiado em 2017 pela 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo como uma prática rele-
vante na Educação em Direitos Humanos e em 2019 pela Assembleia Legislativa 
“Escolas de Paz e Liberdade”. Relatos de prática sobre o projeto também foram 
apresentados em 2017 e 2019 nos Encontros de Pedagogia Profunda em São 
Paulo.6

O quarto ponto se atém à necessidade de constante avaliação dos integran-
tes do grupo sobre a importância ou não do Coletivo Rede Semente em suas 
dinâmicas de vida. Essa avaliação é realizada de muitas maneiras, desde a coleta 
de relatos orais e escritos de críticas e expectativas sobre o projeto até formas 
mais fundamentadas de avaliação. 

E o quinto e último ponto baliza a postura do educador nesse território 
criado para a escuta, a fala, o silêncio, a arte, entre tantos outros trabalhos ali 
desenvolvidos. O educador precisa primeiro cuidar de si, de sua própria criati-
vidade e espaço de vida interior, precisa ocupar-se de sua alma, escutando seu 
íntimo, porque só assim conseguirá se abrir para a escuta do outro. Lorthiois 
pontua que o educador é

6. Os Encontros de Pedagogia Profunda acontecem anualmente e são organizados e coordenados por 
Céline Lorthiois, a quem sou grata pela generosidade na partilha de tudo o que impulsionou essa iniciativa.

Modelo inspirador e não estereótipo, ele dá seu apoio e sua energia. Ele 
é parte do ambiente educacional descontraído: ele próprio constitui um 
espaço limpo e livre de preconceitos e de expectativas, no qual poderá 
aflorar a criatividade de cada criança. (...) Ou seja, no plano individual, o 
educador - seja ele pai ou professor - precisa viver, ser verdadeiro, fazer o 
que gosta com coragem e determinação, brincar, estudar, trabalhar e estar 
disposto a encontrar as pessoas certas. (LORTHIOIS, 2016, p.220-221).
O pedagogo já não precisa mais conduzir crianças. Ele aprende a segui-
-las, ele alcança prontidão para compreendê-las, certo de que elas alcan-
çarão resultados mais altos que os nossos no seu anseio de melhorar o 
mundo. (LORTHIOIS, 2016, p.226).

Assim, o Coletivo Rede Semente atua também na saúde emocional da docen-
te, que aprende continuamente nas rodas com as crianças e jovens sobre a hora 
de falar, de silenciar, de escutar; quando é preciso um sorriso ou um abraço. Sua 
presença testemunha as biografias ali existentes bem como a própria e, atenta 
às próprias imperfeições, segue na certeza de que é nessa humanidade que nos 
fazemos mais humanos.
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Palavras-Chave:
➜Morte

➜Suicídio
➜Adolescência

➜Analista
➜Psicólogo

Este artigo problematiza o tabu do suicídio na perspectiva da psicologia analíti-
ca partindo de referenciais teóricos como Neumann, Hillman e o próprio Jung. 
Utiliza, também, textos elaborados por outros pesquisadores buscando entrar 
em contato com elementos que possam contribuir para a análise dos delicados 
temas da morte e do comportamento suicida, especialmente na adolescência. 
Ao percorrer estas linhas o leitor encontrará inúmeros questionamentos sem 
quaisquer intenções de tecer respostas objetivas. Ao contrário, destina-se a 
fazer emergirem conteúdos sombrios à luz de nossas consciências, convidan-
do também analistas junguianos e instituições formadoras para uma reflexão 
acerca da realidade social brasileira e da inserção dos psicólogos neste campo 
teórico.
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O que é a morte, afinal?1 Santos (1997, p. 342-343) nos apresenta um 
breve resumo sobre algumas possibilidades teóricas:

O homem como destino final e inexorável transcende o mero processo 
biológico para levantar importantes repercussões. A mensagem da res-
suscitação da morte é relevante para notarmos que a vida e a morte 
são interdependentes: existem de forma simultânea e não-consecutiva. 
Os estoicos diziam que “a morte é o fato mais importante da vida”; e 
entre os romanos Cícero, proclamava que: “Filosofar é preparar-se para a 
morte” e para Sêneca “ninguém desfruta o verdadeiro gosto para a vida, 
até que esteja pronto para abandoná-la”. Santo Agostinho expressou a 
mesma ideia: “O verdadeiro ser do homem nasce para a morte’’. O limite 
biológico entre a vida e a morte pode ser preciso, mas do ponto de vista 
psicológico ambas se fundem. A morte é um fato da vida e não o seu últi-
mo momento. Morremos desde o nascimento, o final está presente desde 
o princípio. Ela é incomparável. Martin Heidegger (1926) e Jasper (que 
posteriormente denominou-a de situação limite), afirmavam ser ‘a condi-
ção que nos permite viver a vida de maneira autêntica’’. Freud acreditava 
que a transitoriedade da vida aumenta o desfrute que experimentamos 
com a morte. Sustentou, ainda, que possuímos dentro de nós um instinto 
voltado para a vida (instinto de vida – Eros) e um instinto voltado para a 
morte (instinto de morte - Tanatos).

Há ainda, como sabemos, o conceito de morte interpretado à luz das diversas 
religiões. Adentrando na psicologia analítica, Boechat (2009, p. 11) afirma que 
a “morte […] implica a experiência do não-ser”, constituindo-se um fenômeno 
inerente à psicoterapia. Para o autor, a morte não deve ser compreendida em seu 
sentido literal, mas a partir de uma perspectiva simbólica e é nesta perspectiva 
que este texto se desenvolve.

VIVER E MORRER ATÉ ADOLESCER 
Possivelmente todos os temas complexos disparam uma labiríntica tentativa 

de compreensão teórica. Não seria diferente com a adolescência. No campo da 
psicologia por exemplo, há muitas abordagens tecendo suas considerações sobre 
ela. Em alguns momentos estes constructos convergem entre si; em outros, 
divergem. A grosso modo, de acordo com o Dicionário de Psicologia, a adoles-
cência pode ser definida como:

Período do crescimento humano usualmente situado entre o início da 
puberdade e o estabelecimento da maturidade adulta. Em termos de 
desenvolvimento o período caracteriza-se pela transição do estágio infan-
til para o estágio adulto de inúmeras funções incluindo as sexuais, após 
um interregno mais ou menos prolongado a que se dá o nome de período 
de latência. A adolescência não inclui só as mudanças pubertais no corpo 
mas também o desenvolvimento das capacidades intelectuais, interesses, 
atitudes e ajustamentos. Os limites convencionais para a adolescência 
são as idades de 12-21 anos para meninas e 13-22 anos para os rapazes 
(LUELLA COLE; IRMA N. HALL, 1970 apud CABRAL; NICK, 2001, p. 15).

Como disposto no conceito acima, a adolescência não inclui somente as 
mudanças relacionadas à puberdade. Neste caso, é preciso sinalizar que puber-

1. Artigo elaborado para o trabalho de conclusão do curso de Especialização em Psicologia Analítica 
Junguiana, ministrado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM/
Unicamp), sob a orientação da Profª Drª Maria Paula M. S. Bueno Perrone.

dade e adolescência podem ser compreendidas como fenômenos diferenciados 
– apesar de frequentemente caminharem juntos. 

A puberdade está relacionada à mudança física, que prepara o corpo para a 
experiência da sexualidade. Inicia-se com o crescimento esquelético e com as 
mudanças na composição muscular e envolve alterações nos sistemas circulató-
rio e respiratório, no aumento de força e resistência – especialmente nas pes-
soas do gênero masculino – incluindo, também, o desenvolvimento dos órgãos 
sexuais reprodutivos e das gônadas (ovários e testículos), o aumento de pelos e 
o crescimento das mamas e menarca – nas pessoas do gênero feminino – numa 
substancial transformação do sistema neuroendócrino (MARSHALL; TANNER 
apud COLLI, 1988). 

Esta mudança geralmente principia entre 9 e 13 anos – no corpo biológico 
feminino – cuja primeira expressão envolve o botão ou broto mamário (telar-
ca), seguido de crescimento dos pelos pubianos e do primeiro fluxo menstrual 
(menarca); e entre 10 e 14 anos no corpo biológico masculino, tendo a primeira 
manifestação centrada no crescimento dos testículos, seguido do aparecimen-
to dos pelos pubianos e do crescimento do pênis. Alguns fatores marcam seu 
desabrochar como a genética, as questões ambientais, nutricionais e étnicas 
(MACEDO et al., 2014).

E a adolescência, quando chega? A adolescência é um fenômeno um pouco 
mais complexo. Alguns autores consideram-na um processo historicamente 
construído, não sendo parte inerente da constituição humana; outros, a incluem 
no processo biológico do desenvolvimento. 

Ariès (1981) é um dos representantes do primeiro grupo. Para o autor, até o 
século XVII as crianças eram retratadas como pequenos adultos pois, segundo 
conclusões de seus estudos, não havia uma particularidade infantil ou uma con-
sideração diferenciada para esta etapa da vida. De acordo com Oliveira (2010, 
p. 47) “não havia descontinuidade nem ruptura durante o desenvolvimento das 
crianças, pois estas podiam conviver com os adultos em suas atividades, fossem 
ligadas ao trabalho ou à vida sexual”. Ainda segundo esta autora, apesar de 
sempre ter existido uma atribuição de valor ao início da capacidade reprodutiva 
humana foi a partir do século XVIII, com o processo de industrialização e com 
a soberania burguesa, que a adolescência passou a ser considerada um período 
específico no desenvolvimento humano. 

Contudo, o “século dos adolescentes” é o século XX, no qual os estudos a 
respeito da juventude passaram a receber destaque (OLIVEIRA, 2010, p. 47). 
Dentre estes encontram-se as pesquisas do psicólogo americano G. Stanley Hall 
que, divergindo de Ariès, atribuiu à adolescência um caráter evolutivo – dada a 
influência de Darwin em seus estudos. Segundo Berni e Roso (2014, p. 130-131):

Stanley Hall também foi identificado como o primeiro psicólogo a descre-
ver a adolescência como um estágio especial do desenvolvimento huma-
no, marcado por tormentos e conturbações vinculadas à emergência da 
sexualidade, o que antes era ignorado. 

Sua obra, Adolescence, publicada em dois volumes no ano de 1904, e ainda 
não traduzida para a língua portuguesa, marca a adolescência como campo 
científico e acadêmico (ARNETT, 2006 apud BERNI; ROSO, 2014). Stanley Hall 
considera a adolescência como um renascimento sentido com intensos conflitos 
e tensões, propondo que neste estágio o sujeito retorna às etapas vividas na 
infância, porém de modo mais complexo (SPRINTHALL; COLLINS, 2003 apud 
CERQUEIRA-SANTOS; MELO NETO; KULLER, 2014).

Em geral, as teorias psicanalíticas concordam que

A questão adolescente diz respeito aos impasses do sujeito que, no anseio 
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de se desprender de suas referências familiares, confronta-se com os 
enigmas da sexualidade e com as incongruências da organização social da 
qual participa. O personagem adolescente, comumente associado a uma 
faixa etária específica (os teens, como a mídia tem nomeado), pode ou 
não se defrontar com tais questões, conforme o permitam sua estrutura 
psíquica e os recursos que lhe são oferecidos pelo contexto em que se 
insere (MATHEUS, 2008, p. 623).

Essa definição encontra certa ressonância na psicologia analítica. De fato, no 
adolescer, o ser humano busca um deslocamento de suas referências familiares, 
vivenciando incontáveis processos de morte simbólica. Para compreender melhor 
este ponto vamos retroceder na história dos sujeitos, começando pelo processo 
gestacional. 

Para Neumann (1995) a gestação humana precisaria durar entre 20 e 22 
meses. Como isso não ocorre, o filhote humano2 precisa vivenciar um processo 
gestacional fora do útero por mais um ano, para atingir uma maturidade seme-
lhante à da maioria dos seres mamíferos e, “deste modo, todo o primeiro ano 
da infância precisa ser considerado como fazendo parte da fase embrionária” 
(NEUMANN, 1995, p. 8).

Nesta fase, ainda de acordo com o autor, a criança encontra-se plenamente 
integrada - psíquica e fisicamente – ao corpo da mãe. Este movimento antecede 
o desabrochar do ego e é denominado Urobórico – uma referência ao símbolo 
do Uroboros, a serpente circular que morde a própria cauda, engolindo-a, e 
caracterizando uma unidade sem diferenciação entre polos, ou seja, sem os 
opostos que vão se desenvolver posteriormente na realidade psíquica. Assim, o 
Uroboros é um 

‘grande círculo’ que protege o ego com potencial de desenvolvimento 
e é só com a conclusão da fase embrionária pós-uterina que podemos 
demonstrar o completo estabelecimento da instância autodeterminante 
que a Psicologia Analítica denomina Self Individual (NEUMANN, 1995, p. 
11-12). 

Este Self Individual caminhará, ao longo de toda a sua vida, rumo ao processo 
de individuação – que encontra seu ápice na segunda metade da vida – após 
os 40 anos de idade, sendo denominado como metanoia. Desta forma, o Self é 
tanto uma totalidade psíquica de onde derivará o ego, como também um centro 
regulador do inconsciente coletivo – um arquétipo.

Portanto, como a gestação não se prolonga por 20-22 meses, ela permanece 
numa condição extrauterina no qual mãe e bebê se constituem um todo indife-
renciado, partilhando do mesmo Self. Por conta desta fusão é preciso registrar 
que as mães também precisam de amparo para não se perderem no inconsciente 
dos filhos. Este suporte à maternagem deve ser oferecido pelo ambiente externo. 
Por sua vez, a oferta de cuidado ao bebê chega através do reconhecimento de 
suas necessidades: amamentação, conforto corporal, segurança. 

Em resumo, na fusão entre a mãe e seu filho há um núcleo de ego pertencen-
te ao bebê – um ego a vir a ser – que necessita desta relação primal para crescer 
e desenvolver-se, posteriormente, numa unidade separada. Enquanto não possui 
a maturidade necessária para desenvolver-se sozinho este núcleo é protegido 
pelo que Neumann (1995) denominou como estado urobórico – a função simbó-
lica ofertada pela mãe. Segundo ele, a mãe atua como um vaso continente para 
o ego em potencial. Há, nas palavras do autor, uma participation mystique que 
nada mais é do que a unidade bebê-mãe/mundo. Em tal fenômeno, prossegue 

2. Termo cunhado por Portmann e citado por Neumann (1995).

ele, ambos se orientam mutuamente pelo inconsciente um do outro – por esta 
razão a mãe precisa do suporte externo. Ainda para o autor, à medida que a 
criança cresce o ego se torna independente do abrigo ofertado pelo arquétipo 
da grande mãe. Após um ano, aproximadamente, quando concluída a gestação 
extrauterina, a criança começa a desenvolver seu próprio Self descolando-se 
do Self matriarcal. Deste Self Individual provém o ego da criança cujo papel é 
“representar os interesses da totalidade do mundo interior e do meio ambiente” 
(NEUMANN, 1995, p. 9). O Self é, portanto, o centro da totalidade e está pro-
fundamente ligado aos arquétipos parentais.

Como a criança desenvolverá o ego? O bebê cresce e a partir de sua inserção 
na cultura, na linguagem e no campo social, desenvolve suas próprias experiên-
cias. Inicialmente, a família é quem exerce esta função mediadora do sujeito com 
o mundo externo; depois, a escola tomará um assento importante na construção 
destas vivências humanas. O ego de uma criança de dois anos, que diz “não” com 
certa frequência, está lidando com os desafios impostos pelo ambiente no qual 
está inserida e, concomitantemente, buscando transformar ou dominar muitas 
das questões que lhe surgem e, desta forma, este ego se fortalece “como enti-
dade separada e como um forte centro interior de vontade, intencionalidade e 
controle”. Com isso “um ego que adquiriu autonomia na infância também sente 
que a consciência pode ser dominada e dirigida à vontade”; logo, podemos pen-
sar que numa pessoa ansiosa, por exemplo, o “ego não alcançou plenamente esse 
nível de confiante autonomia” (STEIN, 2006, p. 35).

Depois de um certo ponto no desenvolvimento, o ego humano e a cons-
ciência humana passam a ser largamente definidos e moldados pelo 
mundo cultural em que a pessoa cresce e é educada. Isso constitui uma 
cama, ou invólucro, da estrutura do ego em torno do ego central. À 
medida que uma criança cresce numa cultura e aprende suas formas e 
hábitos por intermédio de interações familiares e experiências educacio-
nais na escola, o invólucro do seu ego vai ficando cada vez mais espesso. 
Jung refere-se a essas duas características do ego como ‘Personalidade 
nº1’ e ‘Personalidade nº2’. A Personalidade 1 é o ego nuclear inato e a 
Personalidade nº 2 é a camada culturalmente adquirida do ego que cresce 
no transcorrer do tempo (STEIN, 2006, p. 29).

É importante registrar que o ego não se assenta somente em uma base somá-
tica, mas especialmente está vinculado a uma base psíquica: 

a psique, para Jung, abrange a consciência e o inconsciente, mas não 
inclui todo o corpo em sua dimensão puramente fisiológica. O ego, 
sustenta Jung, está baseado no soma psíquico, isto é, numa imagem do 
corpo, e não no corpo per se. Portanto, o ego é essencialmente um fator 
psíquico (STEIN, 2006, p. 31). 

Como afirma Stein (2006), na medida em que o ego busca impor sua vonta-
de ele encontra barreiras no mundo externo. Se o conflito é bem conduzido o 
resultado será o crescimento deste ego. Em contrapartida um ambiente extre-
mamente protetor, que não permite tais conflitos ou que não faz uma mediação 
saudável entre a imposição do ego e a realidade externa, poderá prejudicar e 
enfraquecer seu desenvolvimento.

 Na medida em que a criança entra em contato com outras referências (pai, 
avós, tios, vizinhos, professores etc.) e com a cultura ela começa a desenvolver 
suas identificações, incorporando alguns aspectos destas referências e descar-
tando outros. Neste processo ocorre a separação dos conteúdos macho-fêmea 
que estavam integrados na fase urobórica, no qual as figuras masculinas esta-
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vam subordinadas à grande mãe e “à medida que o desenvolvimento prossegue, 
essas figuras de acompanhantes vão se tornando ‘lutadores’ até que, por fim, 
emergem figuras masculinas independentes” (NEUMANN, 1995, 143).

A criança cresce e, conforme se desenvolve, experiencia novas manifestações 
arquetípicas. Haverá sempre um arquétipo dominante em cada fase pela qual a 
criança passa: “o arquétipo da fase seguinte mostra seu aspecto positivo e o da 
fase atual a ser transcendida mostra seu aspecto aderente, terrível e ameaçador” 
(NEUMANN, 1995, p. 144). Os arquétipos são compostos por aspectos positivos 
e negativos. Este conflito promove grande tensão no ego, desencadeada pelo 
Self que possui uma tendência inata à totalidade, demandando que o sujeito 
encontre saídas criativas para o conflito que envolve não somente incorporar 
novos aspectos, mas abandonar os antigos desfazendo suas identificações – um 
claro exemplo de morte simbólica. Segundo Souza (2011), Jung afirma que este 
processo conduz o sujeito ao tortuoso e necessário caminho da individuação.

A individuação é uma tendência natural de desenvolvimento psíquico, 
direcionada pelo Self, centro unificador da personalidade […]. É o pro-
cesso pelo qual seres individuais são formados e diferenciados; […] é um 
processo de diferenciação, tendo por meta o desenvolvimento da perso-
nalidade individual (NEVES, 2010, p. 138).

O que acontece, então, quando o sujeito chega à adolescência? Nesta fase, 
lembra Neves (2010), ele buscará com mais força a consolidação de sua identi-
dade, distanciando-se de seus modelos familiares primitivos e aproximando-se 
cada vez mais de seus pares. A vivência destes novos modelos é fundamental 
para a estrutura de sua personalidade. Ainda de acordo com a autora, Jung 
afirma que na puberdade ocorre o processo de diferenciação porque as trans-
formações corporais 

acentuam a manifestação do eu […]. Neumann caracterizou esse estágio 
como uma fase em que ocorre a separação dos pais primordiais. A unida-
de original, […] urobórica, é rompida e se manifesta pelos sentimentos de 
medo e de sensação de morte, pois o ego ainda não está suficientemente 
estruturado, fortalecido; dessa forma, a realidade torna-se por demais 
ameaçadora. Com o nascimento do ego, a situação paradisíaca é suprimi-
da (NEVES, 2010, p. 142). 

A situação paradisíaca é a totalidade original, segundo Edinger (apud NEVES, 
2010). Com a ocorrência desta diferenciação o ego, perdido e com medo, precisa 
de amparo e vai buscá-lo na sua relação com o outro – os pares – para poder 
reencontrar-se. Começam, a partir das relações interpessoais, o acionamento de 
outros arquétipos que estruturarão a personalidade: persona, sombra, anima e 
animus (NEVES, 2010).

Diante da complexidade desta etapa de transição da infância para a vida 
adulta poderíamos questionar: haveria na adolescência um movimento incons-
ciente em busca da manutenção da unidade original, em situações nas quais a 
fase urobórica não teria acontecido como se esperava? Como se, no processo 
natural de rompimento e de separação dos pais originais o adolescente tentasse 
preservar esta relação inacabada concentrando toda a sua força psíquica para 
atingir este objetivo sendo, então, inflamado pelos aspectos negativos dos 
arquétipos abandonados? Neste momento, sentindo-se sem saída – mobilizado 
por um Self que tende a caminhar para a individuação – o suicídio surgiria como 
resolução deste conflito angustiante, desta batalha travada na alma?

Foto: c Rita M.
<flic.kr/p/4txTa6>
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VIVER E MORRER NO ADOLESCER:
CONTRIBUIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA PARA REFLEXÃO 

O comportamento suicida envolve não somente o suicídio concretizado, mas 
ações relacionadas a ele como a ideação e a tentativa suicidas – mesmo que 
esta última não culmine na morte do corpo. Uma dúvida muito comum entre os 
profissionais que atuam com adolescentes é se a automutilação se configuraria 
como uma tentativa de suicídio. Antes de prosseguir, é importante estabelecer 
uma possível diferença conceitual neste vasto campo de estudo. A automutila-
ção pode ser definida como

destruição deliberada direta ou alteração do tecido do corpo sem inten-
ção consciente de suicídio, mas que resulta em ferimentos graves o 
suficiente para a ocorrência de lesões (Giusti, 2013). Este comportamento 
está associado a mecanismos mal adaptativos de enfrentamento ou estra-
tégias de regulação de emoção, neste sentido a automutilação deliberada 
pode ser utilizada para alívio de emoções muito fortes e diminuição da 
tensão (SILVA; BOTTI, 2017, p. 68, grifo nosso).

Pode-se considerar que a automutilação produz a função simbólica de apa-
ziguar a dor, a angústia daquilo que não é possível nomear. Traz para o corpo o 
sofrimento da alma possibilitando, a partir do concreto, algum caminho de cui-
dado – talvez, uma tentativa de resolução do conflito anteriormente levantado? 

O suicídio, como descreverei a seguir, para além do concreto da morte, traz 
elementos simbólicos a serem considerados no processo de análise. 

Para estudos epidemiológicos o ato suicida se encontra na categoria de 
‘morte por causas externas’. Segundo Botega (2015) os números oficiais indicam 
que há, no Brasil, em média 32 mortes por dia em decorrência desta ação. Em 
termos de coeficiente médio de mortalidade, nos períodos de 2004 a 2010, estas 
mortes indicaram 5,7 por cem mil habitantes. Algumas regiões superam estas 
taxas, como é o caso da região sul, cujo coeficiente indica 7,8 mortes a cada cem 
mil habitantes (BRASIL, 2018; SPERB, 2016; TATEMOTO, 2016).

O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 19 a 25 anos no 
mundo. De acordo com Botega (2015) algumas características definem os 
sujeitos mais vulneráveis, os chamados grupos de risco: homens, sendo as taxas 
de suicídio de três a quatro vezes maiores; adultos jovens, sem companheiras/
companheiros (viúvo, solteiro ou divorciado); de orientação bissexual ou homos-
sexual e os que pertencem a minorias étnicas. A presença de transtornos mentais 
– como a depressão e o transtorno afetivo bipolar – ou históricos de suicídio na 
família também são fatores de risco associados ao suicídio. Outros ainda relatam 
histórias de vida permeadas por violência física e/ou sexual, instabilidade fami-
liar, desemprego, sentimentos de vergonha e humilhação e dificuldade para lidar 
com as adversidades (BOTEGA, 2015, p. 87). 

Voltemos aos adolescentes. De acordo com pesquisa publicada no Mapa da 
Violência, entre os períodos de 2002 a 2012, foram registrados 2.900 suicídios 
de jovens no Brasil. Como nos dados gerais, a maioria do gênero masculino 
(WAISELFISZ, 2014), o que equivale a uma média de 290 suicídios por ano.

Os adolescentes apresentam um risco de suicídio em potencial por conta de 
seus comportamentos impulsivos e imediatistas e por estarem mais expostos à 
violência doméstica e a violências no campo escolar e social. É importante notar 
que nem todo desejo de morte do adolescente se configura como uma ideação 
suicida. Porém, o oposto também é verdadeiro: não podemos banalizar o sofri-
mento juvenil considerando tratar-se de uma “questão da adolescência”. Muitos 
jovens não encontram espaço de diálogo nem em casa, nem na escola, nem com 
amigos. Guardam para si o turbilhão eclodido em seus corpos biológicos e em 
suas almas. Questões existenciais surgem conduzindo o jovem em seu processo 

de individualização: quem sou eu? O que desejo? O que posso diante do que 
desejo? O que posso diante da realidade? 

A forma como cada adolescente lida com os gatilhos que disparam o sofri-
mento é particular, mas não podemos nos desconectar dos fatores externos a 
que estes jovens estão constantemente expostos: a internet sem continência 
possibilita navegar por um mar de conteúdos sombrios. Além disso, diante de sua 
necessidade de identidade grupal, o jovem muitas vezes se aventura por desafios 
que testam a linha tênue que separa a vida e a morte. Experiências coletivas 
de asfixia mecânica e inalação de aerossóis têm levado muitos adolescentes ao 
findar de sua vida biológica. Sem dúvida, seria o inconsciente coletivo manifes-
tando-se através destes desafios. A curiosidade sobre os processos de vida e de 
morte, esta dúvida que nos acompanha durante toda a vida, acentua-se nesta 
fase. O que eles estão comunicando à nossa sociedade? 

SUICÍDIO: A MORTE DE QUÊ? 
Para aprofundar o fenômeno do suicídio sob a perspectiva junguiana utili-

zarei como referência principal James Hillman (1926-2011). Faz-se importante 
esclarecer que Hillman e Neumann (1905-1960) são analistas que seguiram 
trajetórias teóricas distintas. Este último pertence à escola desenvolvimentista, 
que concentra seus estudos sobre a experiência arquetípica no desenvolvimento 
humano. Por sua vez, Hillman “desenvolveu sua própria abordagem fenomeno-
lógica dos processos psíquicos à qual deu o nome de psicologia arquetípica” 
(BOECHAT, 2009, p. 9). 

Ambas compreensões são muito importantes, afinal, os dois autores partem 
do mesmo referencial que são os estudos e ensinamentos de Jung. A proposta 
de apresentar outra leitura acerca do suicídio tem a única função de iluminar a 
reflexão deste complexo assunto. 

E o que a psicologia arquetípica de Hillman nos ensina sobre o suicídio? Em 
resumo, ensina a subverter a lógica social vigente. Vamos entender como. 

O primeiro ponto que o autor destaca é que, com exceção dos sofrimentos 
psíquicos que se manifestam no plano das psicoses, o psiquiatra não deve entrar 
no cuidado ao lado do analista3 junguiano quando a demanda de cuidado 
versa sobre o tema do suicídio. Ao longo de toda a sua obra4 Hillman enfatiza 
a importância do sigilo entre o analista e a pessoa atendida. Segundo ele: “tudo 
é desnudado dentro de uma pequena sala, entre duas pessoas, em segredo e no 
vácuo” (HILLMAN, 1964/2011, p. 23). 

A preocupação do analista, prossegue o autor, deve ser com a “saúde da alma 
e, por isso, seus padrões de julgamento dizem respeito à vida psicológica – e não 
física” (p. 29). Desta forma, alerta ele, se o analista se preocupar em defender a 
vida do corpo biológico mais do que a vida psíquica essa escolha refletirá sobre 
o sujeito e provocará consequências negativas ao processo de cuidado uma vez 
que, ao tentar salvar o sujeito de sua morte, o analista ignorará fatos importan-
tes que dizem respeito à alma de quem lhe confiou sua história. O conceito de 
alma é trazido pelo autor na perspectiva simbólica, como uma parte de nós que 
não é mente nem corpo e que está primordialmente interligada ao inconsciente 
coletivo – portanto, sob influência arquetípica.

O que o suicídio quer comunicar? Ou, o que a alma deseja comunicar com 
o comportamento suicida? Se o analista não se atentar para estas perguntas e 
sustentar o foco de seu trabalho no manejo concreto não haverá processo ana-
lítico possível, de acordo com ele. 

Hillman (1964/2011) desmistifica o horror social atribuído ao suicídio afir-

3. Utilizo o termo analista pois é o utilizado por Hillman e outros estudiosos. Contudo, incluo como sinôni-
mo o psicólogo com formação em Psicologia Junguiana.

4. A obra de Hillman utilizada neste texto é ‘O suicídio e a alma’.
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mando ser esta uma possibilidade humana. A preocupação do analista deve estar 
centrada no sentido do suicídio, a partir da singularidade de cada pessoa, e isto 
não pode ser determinado pelas classificações nosológicas. O ofício do analista 
transcende as burocracias das ciências cartesianas: “exatamente aqui, onde ter-
minam os relatórios e as classificações, começa o problema analítico” (HILLMAN, 
1964/2011, p. 51). Isto porque os desafios que vão ao encontro do analista são 
sofrimentos humanos interiores, que não cabem em qualquer enquadramen-
to diagnóstico, pois narram uma realidade subjetiva muito específica que é a 
daquele sujeito e de ninguém mais:

O que uma pessoa traz para a hora analítica são os sofrimentos da alma, 
enquanto que os significados descobertos, as experiências compartilhadas 
e a intencionalidade do processo terapêutico são todos expressões de uma 
realidade viva que não pode ser melhor apreendida do que pela metáfora 
básica da psicologia, psique ou alma (HILLMAN, 1964/2011, p. 57).

É importante assinalar que aquilo que o autor denomina como psicologia é, 
de fato, o estudo da alma humana – como o próprio nome nos revela – e não a 
psicologia enquanto ciência e profissão. Desta forma, Hillman é incisivo ao dizer 
que quando o analista se interessa pelo problema da alma ele não deve desen-
volver um trabalho preventivo ao suicídio, já que ao antecipar sua ação para 
evitar outra – a morte – ele impede a manifestação dos conteúdos que precisam 
emergir do inconsciente, pois são estes conteúdos efervescentes e incompreen-
síveis que estão produzindo sofrimento. 

Alerta também que, ao se colocar junto da alma que sofre, o analista tem 
de estar ciente de que caminha na contramão dos protocolos externos – uma 
vez que a sociedade não aceita e não admite o suicídio como possibilidade de 
resolução dos conflitos psíquicos. Para o senso comum, o suicídio é interpretado 
como ato imoral, pecaminoso e/ou covarde. Ao analista incumbe a travessia par-
ceira por esta jornada sombria, construindo uma relação dialética, uma vez que 
“a compreensão necessita de um espelho” e “para compreender um suicídio pre-
cisamos saber que fantasia mítica está sendo encenada” (HILLMAN, 1964/2011, 
p. 61-62). O autor adverte ainda sobre a importância de o analista reconhecer o 
nível de aproximação que estabelece com o sujeito em sofrimento, já que esta 
dialética traz consigo o risco de uma relação de contratransferência baseada no 
mecanismo de identificação. 

Compreendo, a partir dos apontamentos do autor, que o analista recria sim-
bolicamente a relação primal, mas não no nível urobórico – porque este contém 
uma identificação projetiva. Teço meu pensamento neste sentido considerando 
que na cena analítica, assim como na relação primeira extrauterina, o diálogo 
entre dois corpos almáticos se estabelece via inconsciente. 

Seguindo adiante, Hillman (1964/2011, p. 74-75) esclarece que

O suicídio pode ser para alguns um ato de filosofia inconsciente, uma 
tentativa de compreender a morte juntando-se a ela. O impulso para a 
morte não precisa ser concebido como um movimento contrário à vida; 
pode ser uma exigência para um encontro com a realidade absoluta, uma 
exigência para uma vida mais completa através da experiência da morte.

A morte, para o autor, pode ser interpretada como uma nova vida que se 
manifesta no inconsciente; contudo, não se trata desta vida concebida através 
dos estereótipos do mundo externo que, segundo ele, não passa de um “padrão 
moribundo” familiar (HILLMAN, 1964/2011, p. 79). Considerando esta interpre-
tação, o “impulso suicida é um ímpeto de transformação […] uma tentativa de 
mudar de uma esfera para a outra à força, através da morte” (idem, p. 80). 

Como se o sujeito, na tentativa fracassada de vencer a morte simbólica, par-
tisse para as vias de fato – tamanho o mergulho em seu sofrimento.

O suicídio é, então, o anseio por uma transformação rápida. Isto não é 
morte prematura, como poderia dizer a medicina, mas a reação tardia de 
uma vida entravada que não se transformou à medida que prosseguia 
[…]. Essa impaciência e intolerância refletem uma alma que não se man-
teve afinada com sua vida; ou, se em pessoas mais velhas, uma vida que 
não mais alimenta com experiências uma alma ainda faminta (HILLMAN, 
1964/2011, p. 85).

A construção teórica que Hillman apresenta não é uma defesa ao suicídio, 
mas uma defesa à vida da alma. Ele afirma não ser preciso morrer concretamen-
te para enfrentar os conflitos inconscientes e que o suicídio se configura como 
uma interpretação equivocada da necessidade da alma. 

Contudo, para ele, não caberia ao analista uma intervenção para impedir o 
ato e, sim, o acolhimento do sofrimento em sua plenitude e o trabalho incansá-
vel de análise sobre a mensagem codificada enviada pelo inconsciente, questio-
nando qual o sentido do suicídio para cada pessoa. E, aqui, além do desafio de 
subverter a lógica vigente, o psicólogo/analista que atua em políticas públicas 
tem de encontrar o meio do caminho possível entre o sujeito atendido e a equipe 
multiprofissional com a qual trabalha e também possui um compromisso ético 
de construção de cuidado integral.

O LUGAR DO ANALISTA JUNGUIANO NO MANEJO DA CRISE SUICIDA 
Como trabalhar o comportamento suicida na psicologia analítica? Diante de 

tantos autores, qual caminho nos possibilita construir uma dialética almática? 
Minha experiência clínica-política5 e minha entrada no mundo da psicologia 

analítica me ensinam que é o sujeito quem conduz o seu cuidado. Qualquer ten-
tativa de enquadrá-lo em nossas concepções teóricas pode revelar-se como um 
violento encapsulamento de sua alma. Nas palavras de Jung (1935/2017, p. 104, 
§ 291) “deve-se ser excepcionalmente cuidadoso para não impor a própria von-
tade ao paciente; temos de dar-lhe uma certa liberdade. Não se pode desviar as 
pessoas de seu próprio destino” – mesmo que para isso seja preciso acompanha-
-lo em seu processo de morte simbólica, sentida por ele como concreta. 

O rico material produzido no encontro analítico tem de ser manejado cui-
dadosamente a partir da história de cada sujeito singular ou, como Hillman 
(1964/2011) coloca, da história de sua alma. Jung ilustrou esta delicada cons-
trução ao desenvolver sua analogia simbólica dos processos alquímicos, e que 
Horschutz (2011, p. 64) resgata nesta colocação: “o espaço terapêutico […] é 
como um vaso onde será realizado o trabalho seguindo a direção oferecida 
pelo inconsciente, que é a fonte dos conteúdos a serem trabalhados”. A autora 
prossegue:

o terapeuta deve estar sempre atento ao tipo de vaso criado na relação 
terapêutica e à qualidade de fogo necessária, pois um vaso frágil não 
pode ser colocado diretamente no fogo, sob pena de estourar, requer 
certos cuidados que tornam o processo mais moroso, um aquecimento 

5. Prática clínica-política é um termo utilizado pelos trabalhadores e pesquisadores do SUS e refere-se 
a uma atuação comprometida com a realidade brasileira, extrapolando a clínica tradicional e derivando 
para uma clínica ampliada. Esta ampliação contém inúmeros elementos concretos e simbólicos e está 
intimamente associada à luta pela construção e sustentação de um modelo de cuidado integral, universal, 
acessível e qualificado – respeitando o que determina a Lei nº 8.080/90. A marcação deste termo no texto 
é também um ato político de resistência em nome de todos os trabalhadores e usuários da Política de 
Saúde Mental.
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em banho-maria, até que o paciente esteja apto a transcender o ego, 
vivenciando a morte deste e o seu renascimento, transformando, o que 
requer muita entrega e confiança, tanto por parte do analista como do 
analisando, além de crescente atenção aos símbolos que emergem do 
inconsciente e da relação transferencial (p. 67).

Em resumo, acredito que quando um sujeito busca pelo processo analítico7 
ele o faz na tentativa de que sua alma em sofrimento seja acolhida – é uma 
procura no sentido de transcender as águas profundas e revoltas de seu incons-
ciente que, naquele momento, o afogam. Em alguma medida, presumo, esta 
pessoa intenta compartilhar sua dor – espera ser resgatada. Porém, coparticipar 
com o analista seu processo caótico não significa construir a saída que este, a 
família ou a sociedade imaginam como ideal. Analogicamente, não significa 
que o analista virá em socorro do sujeito que está naufragando, o resgatará e o 
levará à margem da praia, mas sim, que chegará em seu barco, oferecerá todo 
o seu equipamento e o convidará a mergulhar. Alguns sujeitos possuem condi-
ções para este aprofundamento oceânico, outros nem sabem nadar. O fim desta 
jornada é desconhecido.

Deste modo inicia-se o processo. O vaso começa a ser modelado – a relação 
primal está pronta para ser recriada. A prima-matéria está no inconsciente, 
aguardando o momento em que poderá se manifestar – encher o vaso – através 
dos símbolos, que é a sua linguagem. A narrativa codificada se apresenta por 
meio de relatos dos sonhos e das fantasias, de produções (escultura, pintura, 
literatura, música, poesia, desenho, etc), pela técnica da imaginação ativa ou da 
caixa de areia, enfim, por meio de um conjunto de instrumentos que poderão 
ser utilizados neste processo de construção do vaso para, então, posteriormen-
te depositar-lhe o conteúdo. Se imaginarmos se tratar de uma navegação em 
águas inconscientes, estes instrumentos atuam como auxílio nesta travessia até 
que ambos – analista e analisando – encontrem um ponto possível para o mer-
gulho. Portanto, é uma arte extremamente delicada, um verdadeiro artesanato 
e demanda muito do profissional – em disponibilidade interna e externa, em 
manejo e conhecimento teórico, em energia psíquica, em autoconhecimento.

O processo terapêutico, no que diz respeito ao tema suicídio, só é possível 
quando o psicólogo dá conta de permanecer nas profundezas junto ao 
paciente durante o processo de mudança que se faz necessário a pacien-
tes com este perfil (SOUZA; CHAGAS, 2018, p. 17).

Nas palavras de Hillman (1964/2011, p. 100), “o analista não pode negar essa 
necessidade de morrer. Terá de acompanhá-la. Sua tarefa é ajudar a alma em sua 
caminhada”. Portanto, não é levar à margem ou ensinar técnicas de mergulho e 
observar de fora. Sua tarefa é mergulhar junto.

Para que consiga realizar este trabalho o profissional precisa também identi-
ficar e compreender os conteúdos transferenciais existentes nesta relação.

O processo psicológico da transferência é uma forma específica do 
desenvolvimento mais generalizado da projeção. […]. A transferência 
é um caso especial de projeção ou pelo menos é assim que o entendo. 
Evidentemente cada um de nós está livre para usar o termo da maneira 
que julgar mais adequada. […] Ninguém pode fazer projeções intencionais 
e conscientes. […] A projeção é sempre um mecanismo inconsciente […]. 
Ela é de natureza emocional e compulsória (JUNG, 1935/2017, p. 109, § 
314-316).

É preciso desvelar quais conteúdos dos inconscientes individual e coletivo 

do sujeito estão deslocados para o analista, que corre o risco de se identificar 
com tal projeção e não conseguir ouvir a alma em sofrimento. Faz-se necessário 
também compreender a via oposta, da contratransferência. Como é possível 
atentar-se a tantos fenômenos dinâmicos, complexos, vivos?

Reiteradamente, nos textos de analistas/pesquisadores, a análise pessoal – ou 
análise didática, como Jung (1935/2017) nomeia – é apontada como condição 
sine qua non para o desenvolvimento de um trabalho nesta perspectiva; afinal, 
como o próprio Jung deixa claro, oferecemos ao outro somente aquilo que 
possuímos. Como poderei ensinar a mergulhar se eu nunca tiver mergulhado? 
Conhecer somente a teoria dos fenômenos humanos, sem ter vivido a experiên-
cia da análise pessoal é o mesmo que saber todas as técnicas e reconhecer cada 
equipamento de mergulho e nunca ter se aventurado a imergir em seu mundo 
subaquático.

Neste sentido o analista – ou o psicólogo6 de abordagem junguiana – neces-
sita conhecer e se aproximar de suas próprias sombras, buscando integrá-las à 
consciência, rumo à individuação. As sombras podem ser compreendidas como 
os elementos localizados nas profundezas do oceano onde a luz do sol não 
chega e, portanto, não se sabe o que se irá encontrar. É preciso mergulhar até lá, 
colocar as mãos cuidadosamente, retirar alguns habitantes deste lugar sombrio, 
trazê-los à luz para, só assim, conhecê-los. Por isso a análise pessoal/didática é 
fundamental.

Contudo, antes de concluir este texto, minha posição clínica-política me 
movimenta rumo a outras reflexões e não posso furtar-me de registrá-las. Estas 
questões estão relacionadas à realidade social brasileira, este cenário no qual o 
psicólogo – analista ou não – também está imerso. 

A análise pessoal/didática não é acessível a todos os que desejam se enve-
redar por este campo teórico. Não estou me referindo às resistências e defesas 
dos profissionais em curar suas próprias feridas, apesar de esta ser outra pauta 
que merece ser discutida. Questiono-me se os analistas junguianos e, mais espe-
cialmente, as instituições formadoras estão conectadas com esta realidade que 
não se alinha mais à prática elitizada na qual a psicologia – enquanto ciência 
e profissão – se alicerçou. Quantos psicólogos analistas junguianos existem no 
Sistema Único de Saúde? Quais caminhos um profissional da psicologia, que 
deseja iniciar sua formação analítica, poderá percorrer quando o salário que 
ele recebe mal possibilita seu sustento básico? Questões simples podem ajudar 
nesta reflexão: os valores das sessões de análise são negociáveis e acolhem a 
realidade do trabalhador? As escolas de formação oferecem bolsa de estudos? As 
supervisões clínicas têm valores acessíveis? Os congressos e encontros científicos 
flexibilizam suas inscrições de acordo com a renda de seus participantes? 

Se o discurso e a prática convergem para acolher as demandas da alma, 
então, esta discussão precisa ser trazida à luz. Há muitos curadores feridos pela 
realidade social e refletir sobre esta pauta é também possibilitar a discussão 
sobre o tema central deste escrito – tarefa esta que não caberá neste momento, 
mas que convida ao trabalho os leitores que se interessarem.

Por fim, ao longo destas linhas, vamos entendendo que o binômio vida-
-morte está para além dos fenômenos concretos que estes termos abarcam e, 
assim sendo, velhas questões morrem para possibilitar o nascimento de novas e 
inquietantes perguntas.

6 Apesar de compreender que a psicologia não é a única profissão que possibilita a inserção na formação 
analítica junguiana optei por fazer este recorte a partir de meu núcleo de trabalho.
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Palavras-Chave:
➜Eutonia

➜Sensação
➜Percepção

➜Intuição
➜Criatividade

➜Espiritualidade

Este artigo apresenta uma reflexão sobre a Eutonia a partir de seu recurso de 
base: a tomada de consciência das sensações, sentidas durante as vivências 
eutônicas, e de seus desdobramentos. Trata-se de buscar compreender como 
se dá a passagem das sensações à percepção e de como os processos sensório-
-perceptivos, se regularmente conduzidos com cuidado, interesse e atenção, 
podem remeter a estados mais expandidos de consciência, bem como favorecer 
o desenvolvimento de estilos de comunicação mais conscientes, responsáveis e 
criativos com o mundo. Este artigo tem um caráter ensaístico, apresenta alguns 
vislumbres dos conteúdos correntes na Eutonia ( citando Gerda Alexander – 
criadora deste método – e Merleau-Ponty entre outros autores) e articula esses 
conteúdos à obra de Carl G. Jung e Jean-Yves Leloup.
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ALGUMAS PALAVRAS INTRODUTÓRIAS 
Eutonia é uma disciplina, um método, uma perspectiva corporal que se 

assenta no despertar e refinamento do mundo sensorial. Busca o desbloqueio 
das tensões musculares e articulares e, na sequência, a eliminação das fixações 
tônicas e o desencadear da flutuação do tônus muscular.

Em minhas experiências eutônicas reconheço que a ativação do campo 
sensorial é o recurso basilar para os mergulhos no corpo proporcionados pelos 
princípios deste método. Trata-se, em uma aula ou atendimento individual, de 
facilitar as dilatações sensoriais e ativar os campos perceptivos para a partir 
daí, despertar e provocar no aluno a tomada de consciência de si – da dor, do 
desconforto físico, dos desvios posturais, dos ruídos internos e externos, do bor-
bulhar das emoções e pensamentos, das necessidades de alívio e de equilíbrio… 
Cada aula é única e singular, pois a profundidade e intensidade sensoriais variam 
em graus diferentes de refinamento. Aos poucos, no desenrolar do trabalho den-
tro da Eutonia, vai sendo possível observar as diferentes camadas e densidades 
presentes interna e externamente ao corpo.

As sensações provocam percepções e estas remetem a uma subjetividade 
que pode conduzir aos mais variados percursos e lugares. Uma percepção pode 
revelar o lugar exato de uma dor, ou uma necessidade de flexibilização do tônus 
em determinada região do corpo, ou o desejo de deslocar o corpo no espaço. 
Pode possibilitar o resgate de uma lembrança de infância, ou o desejo de alterar 
uma atitude frente a uma situação cotidiana. Mas pode também ativar pontos 
mais obscuros do inconsciente e desvelar e despertar sentimentos, imagens, 
pensamentos, e intuições localizadas em nossas camadas mais profundas e ainda 
inabitadas.

Para onde nos levam as experiências sensoriais? E o que são as percepções? 
A necessidade, por exemplo, de bocejar e de espreguiçar – ativada em geral nas 
vivências eutônicas – nasce de uma percepção ou são movimentos involuntários 
de auto regulação? E como a percepção se transforma em conhecimento de si 
mesmo e se expande a ponto de nos apresentar uma nova perspectiva sobre uma 
situação ou sobre nossas vidas?

Reconheço, por experiência própria, que vivências conduzidas dentro dos 
princípios da Eutonia podem arremessar-nos a lugares desconhecidos de nós 
mesmos e, desse ponto, desencadearem processos de autodescoberta e de auto-
transformação. Reconheço também que esses arremessos tendem a acontecer 
nas situações de tomada de consciência do tônus, como um indício do pulsar 
do corpo e da vida que habita esse corpo; do contato consigo próprio e com o 
ambiente circundante; bem como com o estabelecimento da presença no aqui 
e agora – presença essa facilitada pelas diretrizes de uma condução vivencial 
dentro da Eutonia.

Sensações-percepções-conhecimento: é esse o panorama de fundo que me 
motiva, neste preciso momento, a refletir e escrever sobre a Eutonia. O que me 
mobiliza, neste precioso momento, é encontrar o fio de Ariadne que conecta 
essas três dinâmicas. Pois, de fato, é essa conexão que torna a Eutonia uma 
disciplina tão sintonizada e alinhada a minhas atuais buscas espirituais e às 
necessidades de articular minhas descobertas da subjetividade às experiências 
objetivas – minha ação concreta no mundo concreto.

Neste artigo pretendo fazer algumas reflexões sobre essas relações e sobre os 
gatilhos que a Eutonia oferece para que essas dinâmicas sejam desencadeadas. 
As duas questões que norteiam as reflexões que aqui desenvolvo são: 1) a de 
como detonar esses gatilhos no contexto de uma vivência em Eutonia; e 2) em 
que lugar ou lugares é possível chegar dentro das vivências em Eutonia.

Para alcançar essa meta e responder a essas questões escolho e sinto a neces-
sidade de: 1) explorar/burilar as noções de “sensação”, “percepção” e “conheci-
mento”; 2) desenvolver os conceitos de tônus e de contato – tal como entendido 

em Eutonia –; e 3) investigar as congruências entre a experiência da meditação 
( como presença no aqui e agora) e as vivências eutônicas.

Intenciono que o produto desta reflexão seja o de facilitar conduções mais 
assertivas/tocantes e inspiradas na direção de nosso universo interno. Busco 
também calibrar meu repertório de linguagem e de saberes para melhor me ade-
quar à condição de propagadora dos conhecimentos da Eutonia e das vivências 
eutônicas. Nesse sentido, trata-se de um artigo exploratório (ensaistico, talvez?); 
uma primeira aproximação , cujo propósito é o de organizar algumas ideias e 
impressões a partir do que tem sido vivido por mim. Saliento também que não 
tenho nenhuma pretensão de aprofundar o tema (muito pelo contrário!) – esta 
é uma temática complexa e controversa e objeto de investigação e reflexão em 
áreas tais como a filosofia, neurociência e outras ciências cognitivas e compor-
tamentais.

Para desenvolver minhas reflexões recorro à literatura corrente na Eutonia e 
a alguns autores da Psicologia Transpessoal que há anos me inspiram em minha 
vida pessoal e profissional.

1. SENTIR, PERCEBER, CONHECER

•Sentir 
Eu sinto. E como sinto!
Posso sentir um sentimento – tristeza, alegria, raiva, frustração, entusias-

mo, medo, etc. – ou sentir uma sensação. Neste momento, e neste texto, estou 
interessada em explorar a noção de sensação: de onde vêm e para onde vão as 
sensações.

Segundo o dicionário on line de conceitos, a sensação “é a resposta imediata 
dos órgãos sensoriais perante um estímulo”. E os receptores sensoriais são: os 
olhos, os ouvidos, o nariz, a boca e a pele. O dicionário on line de significados 
vai um pouco além e sugere que:

a sensação indica uma experiência simples que ocorre sobre um órgão 
sensorial e que é vivida e produzida graças a um estímulo (pode ocorrer 
dentro ou fora do corpo). Sensações são sentidas quando o estímulo envia 
sinais para o cérebro através dos nervos, e variam de acordo com sua 
intensidade e duração.

O Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1986) define o termo sensação como sendo 
“a impressão causada numa formação receptora por um estímulo e, que por via 
aferente, é conduzida ao sistema nervoso central”.

A sensação é, por exemplo, um aroma, um sabor, um ruído, uma impressão 
visual, uma impressão tátil.

Captamos o mundo interno e externo ao senti-lo, e tudo o que experimenta-
mos chegará a nós através de nossos órgãos sensoriais. Os órgãos sensoriais são 
nossas antenas, nossos receptores – compõem uma área especializada do corpo a 
qual é seletivamente sensível ao que nos acontece e àquilo com que interagimos. 
Tais órgãos captam estímulos, os quais, por sua vez, podem ser entendidos como 
qualquer tipo de ativação ou modificação atuante sobre um ou mais receptores 
sensoriais (MOTTA, 2018).

A sensação, de fato, é o ato de recepção de um estímulo através de um órgão 
sensorial.

Cada órgão sensorial tem um atributo ou qualidade específica: visão, audi-
ção, paladar, olfato e tato. Mas para além desses cinco sentidos, cientistas e 
estudiosos consideram também a existência de outros mecanismos sensitivos 
tais como os do equilíbrio e da coordenação motora (o sentido cinestésico); e os 
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que possibilitam captar os estímulos viscerais (a sensação dos órgãos internos).
Se os sentidos são antenas que captam os estímulos provenientes dos mun-

dos interno e externo, a apreensão dos mundos objetivo e subjetivo, por meio 
daqueles estímulos e dos órgãos sensoriais, provoca respostas comportamentais 
que tendem a ser diferentes em cada indivíduo.

E aqui entram as percepções. Pois pelas sensações captamos estímulos, mas 
pela percepção respondemos aos estímulos e os dotamos de sentido.

•Perceber 
No dicionário on line de conceitos, lê-se que “a percepção é uma função 

psíquica que corresponde ao primeiro processo cognitivo”. Assim, se a sensação 
ocorre pela resposta imediata dos órgãos de sentido perante um estímulo, a 
percepção, em contrapartida, é a leitura ou codificação dessas sensações, “ao 
dotá-las de significado e ao organizá-las”.

Noto assim que toda resposta humana é precedida de um estímulo. Observo 
também que essa dinâmica encadeada de interação entre as sensações e a per-
cepção conforma o caminho pelo qual o ser humano compõe seu modo de ver 
e significar o mundo.

Percepção é, em psicologia, neurociência e ciências cognitivas, a fun-
ção cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de 
histórico de vivências passadas. Através da percepção, um indivíduo orga-
niza e interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir significado 
ao seu meio. Consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização 
das informações obtidas pelos sentidos. A percepção pode ser estudada 
do ponto de vista estritamente biológico ou fisiológico, envolvendo 
estímulos elétricos evocados pelos estímulos nos órgãos dos sentidos. Do 
ponto de vista psicológico ou cognitivo, a percepção envolve também os 
processos mentais, a memória e outros aspectos que podem influenciar 
na interpretação dos dados percebidos.” (…) Para a psicologia, a percep-
ção é o processo ou resultado de se tornar consciente de objetos, rela-
cionamentos e eventos por meio dos sentidos, que inclui atividades como 
reconhecer, observar e discriminar. Essas atividades permitem com que os 
organismos se organizem e interpretem os estímulos. (WIKIPEDIA, 2018)

•Sinto, logo percebo? Dialogando com Merleau-Ponty
Até aqui, percepção e sensação foram apresentadas como sendo duas gran-

dezas distintas mas complementares entre si: as sensações, ocorrendo invariavel-
mente antes da percepção, preparando o campo da consciência para a criação 
e ativação do sentido daquilo que se sente – ou do ‘sentido do sentido’ –; e a 
percepção, respondendo aos estímulos sensoriais em manifestações cognitivas e 
comportamentais.

Buscando expandir um tanto mais essa reflexão, busco a obra de Merleau-
Ponty e encontro, em Fenomenologia da Percepção, uma compreensão amplifi-
cada de sensação e de percepção e da relação entre elas. 

Observo que vários estudiosos da Fenomenologia reconhecem que a base de 
suas formulações teóricas assenta-se na capacidade humana de percepção do 
mundo. Procurando melhor entender as concepções de sensação e de percepção 
presentes na obra de Merleau-Ponty, resgato uma definição de Fenomenologia 
apresentada logo no início da introdução de seu livro.

O que é a fenomenologia? Pode parecer estranho que ainda se precise 
colocar essa questão meio século depois dos primeiros trabalhos de 
Husserl. Todavia, ela está longe de estar resolvida. A fenomenologia é 
o estudo das essências, e todos os problemas, segundo ela, resumem-se 

em definir essências: a essência da percepção, a essência da consciência, 
por exemplo. Mas a fenomenologia é também uma filosofia que repõe as 
essências na existência, e não pensa que se possa compreender o homem 
e o mundo de outra maneira senão a partir de sua “facticidade”. (…) é 
também uma filosofia para a qual o mundo já está sempre “ali”, antes da 
reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em 
reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe enfim um 
estatuto filosófico. (…) mas é também um relato do espaço, do tempo, do 
mundo “vividos”. É a tentativa de uma descrição direta de nossa experi-
ência tal como ela é, e sem nenhuma deferência à sua gênese psicológica 
e às explicações causais que o cientista, o historiador ou o sociólogo dela 
possam fornecer… (MERLEAU-PONTY, 1999, pg.1).

“Reencontrar o contato ingênuo com o mundo”: é esse o ponto de partida; é 
essa a “fonte”1 É assim que entendo a Fenomenologia…: o estudo dos fenôme-
nos – das “coisas” deste mundo, das coisas tais como aparecem e tais como as 
percebemos –; o “estudo das essências”, sendo a essência o próprio fenômeno.

O reencontro do “contato ingênuo com o mundo” é o relacionar-se senso-
rialmente com o mundo; é o interagir com o mundo sem interpretar ou julgar; é 
um entrar em estado de abertura para o mundo; é o estado de contemplação; é 
o estabelecer a presença no aqui e agora. Mas o reencontro do “contato ingênuo 
com o mundo” é apenas o início de cada um dos inúmeros trechos do caminho; 
diria que é a fonte genuína de inspiração de nossas escolhas e ações no mundo; 
é o deixar abrirem-se as possibilidades, é o deixar “vir a ser”para então…, “dar-
-lhe enfim [ao mundo], um estatuto filosófico” (POMPEIA e SAPIENZA, 2004, pg. 
18). E mais uma vez…, é assim que entendo a Fenomenologia.

Diferentemente dos animais, o homem é movido por aquilo que ainda 
não é. (…) Mas o que ainda não é, a virtualidade, não aparece para o 
homem como puro vazio. Ela apresenta-se de alguma forma. Já aparece 
como a possibilidade sonhada, que pede para vir a ser. Alguns homens 
atentos a isso – artistas – são os que ouvem tais pedidos e fazem, de puras 
possibilidades, obras de arte. Um artista pode escutar o que a pedra lhe 
fala quando ela ainda não é estatua e transformá-la em obra.”(POMPEIA 
e SAPIENZA, 2004, pg.18).

A partir da fonte – o “contato ingênuo com o mundo” –, “o que ainda não é 
[expectativa, projeto, imagem, sonho], mesmo que nunca venha a ser, que per-
maneça como pura possibilidade, esse ‘ainda não é’, é exatamente o que permite 
a possibilidade de ser” (POMPEIA e SAPIENZA, 2004, pg.18). “Um artista pode 
escutar o que a pedra lhe fala quando ela ainda não é estátua e transformá-la 
em obra”: é precisamente essa afirmação de Pompeia ( ou essa forma de percep-
ção do artista frente a sua matéria prima) – citada no parágrafo anterior – que 
me possibilita melhor compreender as noções de sensação e de percepção, bem 
como a relação entre as duas, em Merleau-Ponty.

Se não, vejamos… E aí vai um convite, a quem lê este texto, para me acom-
panhar num percurso de compreensão da fenomenologia da percepção na obra 
de Merleau-Ponty.

Na introdução de sua obra (já citada) de mais de seiscentas páginas, Merleau-
Ponty questiona a compreensão dos conceitos de sensação e de percepção a 

1. “... eu sou a fonte absoluta; minha experiência não provém de meus antecedentes, de meu ambiente físi-
co e social, ela caminha em direção a eles e os sustenta, pois sou eu quem faz ser para mim (e portanto ser 
no único sentido que a palavra possa ter para mim) essa tradição que escolho retomar ou este horizonte 
cuja distância em relação a mim desmoronaria, visto que ela não lhe pertenceria como uma propriedade, 
se eu não estivesse lá para percorrê-la com o olhar.” (MERLEAU-PONTY, 1999, pg. 3).
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partir do entendimento positivista desses conceitos. Interroga as perspectivas 
neurofisiológicas, com base nas análises científicas de sua época sobre o siste-
ma nervoso, e pondera que a versão positivista da ciência é insatisfatória, pois 
considera a sensação como algo distinto da percepção – embora reconheça uma 
relação de causalidade entre as duas; ou seja, a relação estimulo-resposta.

Essa revisão dos postulados da ciência de sua época e a busca da compreen-
são fenomenológica da percepção conduz Merleau-Ponty ao estudo da Gestalt, 
a qual apreende esse conceito de uma outra perspectiva.

Em um artigo bastante elucidativo do conceito de percepção em Merleau-
Ponty, a autora observa que:

“[segundo a gestalt] a percepção é compreendida através da noção de 
campo, não existindo sensações elementares, nem objetos isolados. Dessa 
forma, a percepção não é o conhecimento exaustivo e total do objeto, 
mas uma interpretação sempre provisória e incompleta2. A compreensão 
fenomenológica da percepção será construída com base no diálogo com a 
psicologia, em especial com a Gestalt, mas também com base no diálogo 
com a arte, sobretudo com a pintura moderna e os trabalhos de Cézanne, 
Matisse, entre outros.”(NÓBREGA, 2008, pg. 142).

Mas a compreensão da noção de percepção remete a noção de sensação.

Iniciando o estudo da percepção, encontramos na linguagem a noção 
de sensação, que parece imediata e clara: eu sinto o vermelho, o azul, o 
quente, o frio. Todavia, vamos ver que ela é a mais confusa que existe, 
e que, por tê-la admitido, as análises clássicas deixaram escapar o fenô-
meno da percepção. Eu poderia entender por sensação, primeiramente, 
a maneira pela qual sou afetado e a experiência de um estado de mim 
mesmo. (…) [De fato,] as mais simples percepções que conhecemos, em 
animais como o macaco e a galinha, versam sobre relações e não sobre 
termos absolutos. Mas resta perguntar-se: por que acreditam-se [os 
intelectualistas e os empiristas] autorizados de direito a distinguir, na 
experiência perceptiva, uma camada de “impressões”?
(…) O “algo” perceptivo está sempre no meio de outra coisa, ele sempre 
faz parte de um “campo”. (…) Portanto, a pura impressão não apenas é 
inencontrável, mas imperceptível e portanto impensável como momento 
da percepção. Se a introduzem, é porque, em vez de estarem atentos à 
experiência perceptiva, a esquecem em benefício do objeto percebido. (…) 
Um dado perceptivo isolado é inconcebível… Renunciarei portanto a defi-
nir a sensação pela impressão pura. (MERLEAU-PONTY, 1999, pg. 23-25).

Ao ler as duas citações apresentadas nos dois últimos parágrafos, entendo 
que da Gestalt e da Fenomenologia brotam uma nova compreensão da relação 
entre sensação e percepção. Sensação e percepção não existem separadamente; 
ambas entrelaçam-se na dinâmica das experiências já vividas, dos saberes já 
adquiridos – das subjetividades, das sociabilidades e da historicidade de cada 
indivíduo3. Não posso perceber sem sentir e não posso sentir sem perceber. 

•Percebo, logo sinto e intuo? Jung vem à tona… 
Ao refletir sobre a noção de percepção, Jung emerge de meu inconsciente 

para lembrar que nossa capacidade perceptiva pode estar associada não só aos 

2. Ou seja: tudo depende do ângulo em que se observa o objeto. 
3. Retomando a referência a Pompeia (POMPEIA e SAPIENZA, 2004, pg. 18), ocorre-me que é dessas di-
nâmicas – do vivido – que emergem os sonhos, os projetos – o que ainda não é; a esperança do vir a ser.

fenômenos sensoriais, mas também aos intuitivos. De fato, em sua obra basilar, 
Tipos Psicológicos, Jung entende as funções psicológicas da sensação e da intui-
ção como integrando o que em nós é entendido como percepção.

Todavia, antes de apresentar a tipologia de Jung, entendo interessante fazer 
algumas considerações sobre o conceito junguiano de consciência, pois é a partir 
desse olhar que o autor desenvolve sua teoria sobre os tipos psicológicos.

Murrey Stein, em seu estudo introdutório e bastante esclarecedor da obra de 
Jung – um dos pioneiros da psicologia da profundidade, ao lado de Freud e Adler 
–, pondera que Jung queria explorar o território da psique e traçar uma cartogra-
fia que orientasse minimamente um percurso pelos mistérios do mundo interior, 
mas reconheceu desde logo, que seria preciso oferecer antes um “entendimento 
crítico” da consciência. Segundo Stein, esse foi o principal objetivo de Jung 
ao escrever sua obra-chave e basilar: Tipos Psicológicos.(STEIN, 2004, pg. 22).

O que é a consciência, tal como conceituada por Jung?

A consciência é, muito simplesmente, o estado de conhecimento e enten-
dimento de eventos externos e internos. É o estar desperto e atento, 
observando e registrando o que acontece no mundo em torno e dentro 
de cada um de nós. Os humanos não são, é claro, os únicos seres cons-
cientes sobre a Terra. Outros animais também são conscientes, uma vez 
que podem, obviamente, observar e reagir a seu respectivo meio ambiente 
em termos cuidadosamente modelados. A sensibilidade das plantas com 
relação a seu meio ambiente também pode ser tomada como uma forma 
de consciência. A consciência, per se, não separa nem distingue a espécie 
humana de outras formas de vida. Nem a consciência é algo que separa 
os humanos adultos das crianças. Stricto sensu, a consciência humana 
não depende em absoluto, no tocante à sua qualidade essencial, de idade 
ou desenvolvimento psicológico. […] O que o desenvolvimento faz à 
consciência é adicionar-lhe um conteúdo específico – pensamentos, lem-
branças, identidade, fantasias, emoções, imagens e palavras que afluem 
e se aglomeram no seu espaço. […] A consciência é como um quarto 
cujas quatro paredes cercam o conteúdo psíquico que temporariamente 
o ocupa. E a consciência precede o ego, o qual se converte, em última 
instância, em seu centro. (STEIN, 2004, pgs. 24-25).

Na cartografia de Jung, a psique é o vasto território dentro do qual habita 
a consciência; a consciência é o conhecido. O inconsciente, por sua vez, é o 
mar misterioso e profundo onde habitam todos os conteúdos psíquicos que se 
encontram fora da consciência; é tudo aquilo que ignoramos.

Na sequência da argumentação de Stein sobre a noção de consciência, ele 
relata o comentário de um amigo depois de ter observado o nascimento de sua 
filha:

… disse-me como ficou profundamente comovido quando, depois da 
placenta ser removida e os olhos do bebê serem limpos, ela os abriu e 
passeou o olhar pela sala, assimilando-a. Isso era, obviamente, um sinal 
de consciência. O olho é um indicador da presença de consciência. Sua 
vivacidade e movimento é o sinal de que um ser vígil está observando o 
mundo. A consciência depende não só da vista, é claro, mas também dos 
outros sentidos. No ventre materno, antes dos olhos do bebê estarem fun-
cionando para ver, ele registra sons, reage a vozes e a música, e indica um 
notável grau de receptividade. Ainda não sabemos exatamente quando o 
embrião atinge pela primeira vez um certo nível de percepção e recepti-
vidade que possa ser definido como consciência, mas é um processo que 
se inicia muito cedo e certamente no período pré-natal. 
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O oposto de consciência é o sono profundo e sem sonhos, a ausência 
total de reatividade e da capacidade de perceber e sentir. E a permanente 
ausência de consciência de um corpo é praticamente uma definição de 
morte, exceto em casos de prolongado coma. A consciência, mesmo que 
se trate apenas do potencial para consciência futura, é o “fator vital”; 
pertence a corpos vivos. (STEIN, 2004, pg. 25)4.

Para Jung, a “consciência é um campo” que integra o território da psique 
mas que se “localiza” em sua superfície. A consciência é o que ele denomina de 
“personalidade empírica”. E as atitudes e funções psicológicas – conceituadas e 
investigadas em sua obra Tipos Psicológicos -são a expressão dessa “persona-
lidade tal como a conhecemos e a vivenciamos”. Nesse sentido, estudiosos das 
ideias de Jung consideram essa sua primeira obra, como uma “psicologia da 
consciência”. (STEIN, 2004, pgs. 23 e 36)5.

Nessa investigação – desenvolvida durante anos de profunda auto-análi-
se6–, o autor desenvolveu uma tipologia organizada em torno de dois tipos 
gerais de atitude e quatro tipos funcionais básicos. As atitudes ou disposições 
“distinguem-se pela direção de seu interesse, pelo movimento de sua libido” e 
são a introversão e a extroversão (JUNG, 1991, pg.316). Os tipos funcionais são 
as quatro funções psicológicas básicas: pensamento, sentimento, sensação e 
intuição.

Como já mencionado, a teoria de Jung sobre os tipos psicológicos foi desen-
volvida ao lado de suas reflexões, descobertas e conceituação da consciência 
humana, mas também e sobretudo, de seu núcleo – o ego.

A consciência é um “campo” … O ego, como “sujeito de todos os atos 
pessoais de consciência”, ocupa o centro desse campo. O termo ego 
refere-se à experiência que a pessoa tem de si mesma como um centro de 
vontade, de desejo, de reflexão e ação”.[…] O ego é um “sujeito” a quem 
os conteúdos psíquicos são apresentados. […] … é uma espécie de espelho 
no qual a psique pode ver-se a si mesma e pode tornar-se consciente.” 
(STEIN, 2004, pg.23).

As funções e atitudes psicológicas influenciam fortemente o ego, o qual 
acaba por assumir uma determinada postura perante o mundo e uma determi-
nada forma de assimilação das experiências.

As duas principais atitudes ou disposições (introversão e extroversão) e as 
quatro funções ( o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição) 
têm uma forte influência sobre a orientação do ego, quando este empre-
ende a realização de suas tarefas e requisitos de adaptação. A disposição 
inata do ego nuclear para assumir uma dessas atitudes e funções forma a 
sua postura característica em face do mundo e no tocante à assimilação 
da experiência. (STEIN, 2004, pg.36).

4. Observo, com interesse e surpresa, que a noção de consciência exposta nesse e no parágrafo anterior 
está muito próxima da perspectiva de Merleau-Ponty quanto ao entendimento dos fenômenos associa-
dos à nossa capacidade de percepção. Ou seja, a consciência é simplesmente composta e recheada pelos 
conteúdos sensório-perceptivos captados em nossas experiências. Ademais, esses conteúdos alteram-se a 
depender dos contextos em que objetos e situações são captados e de acordo com o já vivido e assimilado 
por cada um em sua história de vida.

5. Relembro que para além da consciência, o imenso campo desconhecido da psique – o inconsciente – foi 
exaustivamente explorado, vivenciado e investigado por Jung em seus estudos posteriores.

6. Esse período de auto-análise e de investigação dos conteúdos da consciência aconteceu após o término 
de seu trabalho junto a Freud, entre 1913 e seguintes, quando em 1921 apresentou ao mundo seu livro 
Tipos Psicológicos. (STEIN, 2004, pg.13).

As funções do pensamento e do sentimento são entendidas por Jung como 
sendo “racionais ou judicativas, porque se caracterizam pelo primado de fun-
ções com julgamento racional” (JUNG, 1991, pgs 342 e 369). Já as funções da 
sensação e da intuição são denominadas de “irracionais”, “porque seu fazer e 
deixar de fazer não se baseiam em julgamentos racionais, mas na força absoluta 
da percepção” (JUNG, 1991, pgs. 352 e 379)7. Todos nós temos registrado em 
nossos ‘arquivos’ psíquicos as quatro funções e as duas disposições. O que nos 
diferencia, quanto às nossas personalidades, é a predominância, em cada um de 
nós, de uma das funções e de uma das disposições – temos, de fato, uma função 
predominante, uma complementar secundária, uma terciária e uma inferior. 
Mas apesar das predominâncias, das tendências individuais, todos nós temos a 
capacidade de transitar com desenvoltura por todos os tipos – e de integrá-los 
de forma singular –, a depender, certamente, de nossas escolhas em cultivar e 
aprimorar nossas personalidades… ou não.

As funções psíquicas de percepção orientam a forma como captamos as in-
formações do mundo ao nosso redor e ocorrem através da sensação ou da intui-
ção. As funções psíquicas de julgamento, de outro lado, orientam nossas tomadas 
de decisão ou através do pensamento ou através do sentimento.

A Sensação nos diz que uma coisa existe; o Pensamento nos diz o que 
é essa coisa; o Sentimento nos informa se a coisa é agradável ou não; 
e a Intuição nos diz de onde ela vem e para onde ela vai.” (INSTITUTO 
FREEDOM, 2018).

Não pretendo me aprofundar aqui na teoria dos tipos psicológicos de Jung, 
mas recolher daí os dois tipos que me interessam para seguir em minhas refle-
xões sobre a temática das sensações, percepções e conhecimento intuitivo em 
sua relação com a Eutonia. E meu interesse recai, certamente, sobre as funções 
irracionais ou perceptivas – mais precisamente: a sensação e a intuição.

A sensação é uma percepção que abarca todas as experiências conscientes 
canalizadas pelos órgãos dos sentidos: visões, ruídos, aromas, paladares, toques 
táteis e todas as outras sensações vindas do interior do corpo. O corpo sente a 
partir dos sentidos e a sensação para Jung é entendida com base na ideia de que 
“ao lado do objeto que é sensualizado há um sujeito que sensualiza e contribui 
com sua disposição subjetiva para o estímulo objetivo”. (JUNG, 1991, pg. 371). A 
sensação extrovertida é “determinada sobretudo pelo objeto […] – disso nasce 
uma vinculação sensível com os objetos […] e uma apreensão do ser momentâ-
neo e manifesto das coisas”. Já a sensação introvertida “refere-se sobretudo ao 
sujeito e só, em segundo plano, ao objeto […] – transmite uma imagem que não 
reproduz tanto o objeto, mas antes cobre-o com o sedimento de antiquíssima e 
futura experiência subjetiva”. (JUNG, 1991, pgs. 344-345 e 371-372).

A sensação é a mais pura experiência do corpo! Reconheço que pode ser 
tão pura e límpida que quanto mais dela nos aproximamos, mais conectados 
ficamos ao oceano de mistérios dentro dos quais habitamos. Em uma aula de 
Eutonia, por exemplo, os processos de afinamento ( como se afinam as cordas 
de um violão) e de refinamento dos canais sensoriais podem nos levar a mer-
gulhos profundos em nosso psiquismo e a recordações há muito tempo ocultas 
em nosso inconsciente – de repente, em uma vivência eutônica…, um cheiro, 
antes não percebido no ambiente, pode me remeter a adolescência; um toque de 
minhas mãos, sobre a pele na região diafragmática, pode conduzir-me à primeira 
infância; ou ainda um som, captado ao longe, pode reportar-me a experiências 
intra-uterinas e revelar importantes conteúdos psíquicos. E então, o que era 

7. Interessante notar que o autor também se refere às funções perceptivas como baseadas num ponto 
de vista estético em contraposição às funções judicativas baseadas no primado lógico-racional. (JUNG, 
1991, pg. 146).
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“apenas” sensação (“ou mera impressão dos sentidos”) transmuta-se em vasta 
“riqueza intuitiva”. (JUNG, 1991, pgs. 344-345 e 371-372).

A intuição, por sua vez, é também uma percepção que, diferentemente da 
sensação, origina-se no inconsciente.

Intuição vem de intueri, olhar para dentro. […]. Tudo pode ser objeto 
dessa percepção, coisas internas ou externas e suas relações. O específico 
da intuição é que ela não é sensação dos sentidos, nem sentimento e nem 
conclusão intelectual, ainda que possa parecer também sob essas formas. 
Na intuição, qualquer conteúdo apresenta-se como um todo acabado 
sem que saibamos explicar ou descobrir como esse conteúdo chegou a 
existir. É uma espécie de apreensão instintiva, não importando o conte-
údo. […] Como na sensação, seus conteúdos têm caráter de “dados”, em 
oposição ao caráter de “derivado”, “produzido” dos conteúdos do senti-
mento e do pensamento. Daí provem seu caráter de certeza e exatidão 
que levou Spinoza a considerar a “scientia intuitiva” como a forma mais 
elevada do conhecimento. A intuição partilha essa qualidade com a sen-
sação cujo alicerce físico é causa e fundamento de sua exatidão. A exati-
dão da intuição repousa também em certo fato psicológico cuja origem e 
disponibilidade eram inconscientes.” (JUNG, 1991, pg. 430).

Em primeiro lugar entendo importante notar que a intuição, para Jung, 
não tem, a priori, nenhum caráter transcendental, nem tampouco é superior às 
demais funções psíquicas. A intuição é entendida pelo autor como apenas uma 
“certa forma psíquica de atividade […]; ( e ) sob o ponto de vista energético, …
uma forma de manifestação da libido”. (JUNG, 1991, pg. 412).

Observo também, a partir da leitura da citação do penúltimo parágrafo, que 
a intuição não é nunca explicativa mas sim descritiva; é exata e compreensiva8.

A intuição é “contemplativa” e abrange “as maiores possibilidades”, capta o 
objeto externo ou interno em sua história e movimento e manifesta-se na forma 
de pressentimentos e revelações. (JUNG, 1991, pgs. 348-349, 375 e 377).

Noto que a intuição parece se confundir, muitas vezes, com uma sensação. 
Em minha experiência com a Eutonia tenho feito descobertas que me mostram, 
a partir das experiências sensíveis – a partir da “sensação dos sentidos”9–, 
um limiar bastante tênue entre os territórios da sensação e da intuição. Pois à 
medida em que mergulho mais e mais na experiência sensível do corpo – em 
seus espaços internos ou em interação com situações e objetos à minha volta 
–, reconheço e descubro lugares de onde podem vir pressentimentos, palpites, 
insights e inspirações. A interação sensível com um objeto e/ou com espaços 
dentro de mim pode conduzir-me a sensações de infância, mas também e, para 
além, contar uma história e sugerir tendências possíveis.

Percebo com os sentidos mas também pela via intuitiva – ou seja, pela via 
do inconsciente. Em uma vivência em Eutonia posso obter revelações sensoriais, 
como por exemplo notar a aspereza desconfortável de um tecido de uso coti-
diano, mas também, a partir de uma experiência sensorial, ter uma percepção 
intuitiva que irá oferecer uma orientação crucial para minha vida. 

Como salienta Jung, a intuição é uma espécie de “apreensão instintiva” 
e partilha com a sensação uma qualidade de “certeza e exatidão”. De fato, 
enquanto a sensação encontra sua sustentação na concretude e fisicalidade do 
mundo, a intuição “repousa em certo fato psicológico cuja origem e disponibi-
lidade eram inconscientes” e que, de súbito, desponta no campo da consciência. 
(JUNG, 1991, pgs. 430-431).

8. A propósito, minhas experiências não só confirmam esses atributos da intuição , mas também mos-
tram que é preciso confiar e não deixá-la escapar para que brotem a inspiração e o conhecimento.

9. Expressão utilizada por Jung para diferenciar a sensação da intuição. (JUNG, 1991, pgs. 348-349).

O que parece importante salientar nesta altura do texto é que tanto a sensa-
ção quanto a intuição parecem ser experiências perceptivas associadas à experi-
ência corporal. E neste ponto, convoco novamente Merleau-Ponty que, a partir 
do estudo dos fenômenos da percepção10 avança e estende suas investigações 
em direção às interações do corpo com o movimento e das atitudes corpóreas 
aos processos de conhecimento.

•Da Percepção ao Conhecimento –
Merleau-Ponty entra em cena novamente 
Na obra de Merleau-Ponty o corpo, a arte e o conhecimento adquirem um 

lugar privilegiado. Para esse autor, “o corpo é imanente ao mundo, catalisador 
de experiências e dotado de saberes múltiplos”. (SILVA e BARRENECHEA, 2015, 
pg. 16).

A experiência perceptiva é uma experiência corporal e, segundo Merleau-
Ponty, a percepção está associada à atitude corpórea.

Na concepção fenomenológica da percepção a apreensão do sentido ou 
dos sentidos se faz pelo corpo, (…) a partir dos diferentes olhares sobre 
o mundo. “
Considerando-se que “das coisas ao pensamento das coisas, reduz-se a 
experiência” , é preciso enfatizar a experiência do corpo como campo 
criador de sentidos, isto porque a percepção não é uma representação 
mentalista, mas um acontecimento da corporeidade e, como tal, da exis-
tência. (NÓBREGA, 2008, pg. 142).

Entendo que de um lado, a percepção é a apreensão do “sentido dos senti-
dos” . De outro lado, entendo que o significar dos sentidos está associado aos 
diferentes olhares, audições, olfatos, sabores, toques e perspectivas do mundo. 
Ademais – e em sintonia com a citação do parágrafo anterior –, a percepção 
não é o resultado de uma construção racional e sim fenômeno da corporeidade 
e da existência. Nesse sentido, entendo que as atitudes corporais, no gestual e 
no movimento, também sejam meios sensoriais de apreensão e de significação. 
Para Merleau-Ponty, “a percepção do corpo é confusa na imobilidade, pois lhe 
falta a intencionalidade do movimento. (NÓBREGA, 2008, pg. 142).

Atinge-se então um novo patamar no entendimento dos órgãos sensoriais: 
ao lado dos cinco sentidos, já tão conhecidos, despontam os sentidos do movi-
mento.11

A percepção cinestésica é a regra, e, se não percebemos isso, é porque o 
saber científico desloca a experiência e porque desaprendemos a ver, a 
ouvir e, em geral, a sentir, para deduzir de nossa organização corporal e 
do mundo tal como o concebe o físico aquilo que devemos ver, ouvir e 
sentir. (MERLEAU-PONTY, 1999, pg. 308).

Ora, é a percepção cinestésica – acompanhada dos outros sentidos – que 
vejo ativada em um bebê quando de suas primeiras impressões e explorações do 
mundo a seu redor. É muito interessante observar como o bebê – em situações 
saudáveis e em um ambiente protegido e amoroso – reveste as sensações – visu-
ais, auditivas, táteis, etc. – de gestos que, aos poucos, vão revelando, a ele, o 

10. Ao ler Merleau-Ponty, cada vez mais me convenço de que este autor compreende os fenômenos de 
percepção tanto como capacidade sensorial, quanto intuitiva. Quando um artista conversa com uma pedra 
e dela recebe a mensagem de moldá-la em um certo formato, de onde vem essa informação – da percep-
ção sensorial ou intuitiva? (Ver também POMPEIA e SAPIENZA, 2004, pg. 18.)

11. A cinestesia ( ou sentido do movimento) é a capacidade em reconhecer – sem utilizar a visão – a 
localização espacial do corpo; sua posição e orientação; a força exercida pelos músculos e a posição de 
cada parte do corpo com relação às demais. O sentido da cinestesia combinado com o sentido vestibular
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sentido dos seres animados e inanimados com os quais ele interage. A visão de 
um pássaro voando, por exemplo, tende a desencadear, no bebê, um movimento 
de olhos, de cabeça; um deslocamento do corpo que acompanha a trajetória 
do vôo; uma expressão facial; um gesto de apontar o que está sendo visto; um 
olhar de surpresa ou de encantamento para quem o acompanha… Num outro 
exemplo, a visão de um objeto a seu alcance, tende a convidar o bebê a tocá-lo 
e segurá-lo e, muitas vezes, oferecê-lo a quem está a seu lado.

Com efeito, “os movimentos acompanham nosso acordo perceptivo com o 
mundo. Situamo-nos nas coisas dispostos a habitá-las com todo nosso ser. As 
sensações aparecem associadas a movimentos e cada objeto convida à realiza-
ção de um gesto…” (NÓBREGA, 2008, pg. 142). Ao desaprendermos a viver com 
a realidade corpórea – as experiências perceptivas –, passamos a privilegiar o 
pensamento e o sentimento descorporificados. Entretanto – e em minha leitura 
de Merleau-Ponty, é assim que o entendo – se despertarmos e reconquistarmos 
nossa capacidade perceptiva como um atributo seminal de nossa existência, 
conseguiremos sem dúvida, resgatar a sabedoria inata de nossos corpos. E então 
de posse desses saberes, articular, com mais propriedade, nossos atributos racio-
nais12 e agir onde for necessário.

Segundo Merleau-Ponty, a experiência perceptiva é uma experiência corpo-
ral e motora, mas também relacional e afetiva. Voltando ao exemplo do puro 
experimentar e experimentar-se do bebê, quando interage com o mundo, ele 
pede a presença cuidadosa, atenta e amorosa do outro para explorar e apreender 
a si próprio e a tudo e todos a sua volta.

Nesse sentido,

A teoria da percepção em Merleau-Ponty também se refere ao campo 
da subjetividade e da historicidade, ao mundo dos objetos culturais, das 
relações sociais, do diálogo, das tensões, das contradições e do amor 
como amálgama das experiências afetivas. […] Relacionada ao corpo em 
movimento, a percepção remete às incertezas, ao indeterminado, deli-
neando assim o processo de comunicação entre o dado e o evocado. A 
fé perceptiva é uma adesão ao mundo, à realidade tal como vemos. No 
entanto, a percepção exige o exame radical da nossa existência por meio 
do corpo e da imputação de sentidos…(NÓBREGA, 2008, pg. 142).

A experiência perceptiva é atravessada pelas diferentes perspectivas de 
observação, interação e ação no mundo. Vivo este mundo diferentemente 
de outro indivíduo à medida em que fui e sou moldada por minha história e 
subjetividade. Mas para além das singularidades, Merleau-Ponty aponta para a 
possibilidade, sempre presente, de uma escolha individual pela “fé perceptiva”, 
por “uma adesão ao mundo, à realidade tal como a vemos”. E ao fazermos essa 
escolha, passamos a apreender e conhecer o mundo de uma outra perspectiva – 
talvez mais abrangente e integrada.

“Para Merleau-Ponty, a abordagem fenomenológica da percepção identifica-
-se com os movimentos do corpo e redimensiona a compreensão de sujeito no 
processo de conhecimento” (NÓBREGA, 2008, pg. 142). Assim sendo, esse autor 
afirma que:

Não é o sujeito epistemológico que efetua a síntese; é o corpo quando 
sai de sua dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios para um 

12. Note que utilizo o termo “ atributos racionais” referindo-me às duas funções psicológicas de Jung – 
pensamento e sentimento – ou o que ele denomina de “tipos racionais ou judicativos”. Em contraposição, 
Jung denomina de “tipos irracionais” os que não se baseiam em julgamentos racionais mas no primado da 
percepção – ou seja, as capacidades sensorial e intuitiva. Mas não cabe me alongar mais aqui, pois esse 
assunto já foi exposto em item anterior deste texto.

termo único de seu movimento, e quando, pelo fenômeno da sinergia, 
uma intenção única se concebe nele. […] Apoiada na unidade pré-lógica 
do esquema corporal, a síntese (…) parece fazer-se no próprio objeto, no 
mundo, e não neste ponto metafísico que é o sujeito pensante; é nisso 
que a síntese perceptiva se distingue da síntese intelectual. (MERLEAU-
PONTY, 1999, pg. 312).

Mais adiante, o autor pontua:

Meu corpo é a textura comum de todos os objetos e é, pelo menos em 
relação ao mundo percebido, o instrumento geral de minha “compreen-
são”. É ele que dá um sentido não apenas ao objeto natural, mas ainda a 
objetos culturais como as palavras.
A palavra … Antes de ser o índice de um conceito, primeiramente ela é 
um acontecimento que se apossa de meu corpo, e suas ações sobre meu 
corpo circunscrevem a zona de significação à qual ela se reporta. […] Em 
suma, meu corpo não é apenas um objeto entre todos os outros objetos, 
um complexo de qualidades entre outros, ele é um objeto sensível a todos 
os outros, que ressoa para todos os sons, vibra para todas as cores, e que 
fornece às palavras a sua significação primordial através da maneira pela 
qual ele as acolhe. […]Portanto, nós não reduzimos a significação da 
palavra e nem mesmo a significação do percebido a uma soma de “sen-
sações corporais”, mas dizemos que o corpo, enquanto tem “condutas”, 
é este estranho objeto que utiliza suas próprias partes como simbólica 
geral do mundo, e através do qual, por conseguinte, podemos “freqüen-
tar” este mundo, “compreendê-lo” e encontrar uma significação para ele. 
(MERLEAU-PONTY, 1999, pgs 315-317).

Que raciocínio inspirador! A noção de percepção, a experiência da percepção, 
é entendida e reconhecida aqui como a base a partir da qual é erigido todo o 
processo de conhecimento daquilo que vemos, ouvimos, cheiramos, comemos 
e tocamos; as sensações sendo a matéria prima do conhecimento. Ademais, a 
apreensão do sentido ou dos sentidos faz-se pelo corpo, a partir das diferentes 
visões de mundo, e traduz-se em expressão e ação criativa por meio da palavra, 
do gesto, do movimento. 

Nesse sentido, observo que a experiência perceptiva, quando vivenciada em 
sua amplitude e ricas possibilidades, pode despertar e expandir a sabedoria pró-
pria do corpo13. E é precisamente aqui, sobre esse imenso e rico território, que 
se constroem os temas geradores do agir, sentir e pensar na Eutonia.

2. A EXPERIÊNCIA DO CONTATO E A CONSCIÊNCIA DO TÔNUS NA EUTONIA 
São vários os temas geradores da Eutonia.14 Contudo, em meu entender e 

em minhas experiências, o Contato Consciente é o ponto de chegada e o Tônus 
o ponto de partida do pensar e viver a Eutonia. Com base nessas constatações, 
escolhi apontar o foco na direção desses dois aspectos; pontos que, para mim, 
sintetizam brilhantemente o rico e auspicioso transitar pela amplidão dos mun-
dos e possibilidades revelados a quem se dispõe a vivenciar tudo o que a Eutonia 
nos oferece.

13. Entendo que os estudos de Merleau- Ponty constituem-se hoje como uma das principais fontes de 
inspiração da Eutonia, visto que essa disciplina adota como ponto de partida de seus trabalhos e estudos, 
a vivência sensível de nossos corpos e uma visão, digamos, fenomenológica da vida. Considero importan-
te pontuar aqui, que o que acabo de afirmar nesta nota não consigo demonstrar em argumentos lógicos, 
mas apenas sentir sem palavras.

14. Em trabalho, de minha autoria, faço um apanhado geral da Eutonia a partir de minhas leituras e 
vivências dentro dessa abordagem. (DEVESCOVI, 2018).
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•Sobre o contato consciente

Parece que em Eutonia tudo converge à experiência triunfante, magistral 
e arrebatadora do contato. O contato coloca-nos diante dos mistérios da 
vida e do mundo metafísico invisível a nossos olhos. Para mim, é essa a 
experiência consciente do corpo. ( DEVESCOVI, 2018, pg. 34).

Sim!! Em minha experiência dentro da Eutonia, “tudo converge à experiên-
cia triunfante, magistral e arrebatadora do contato”. Quando na imobilidade, 
seguindo as orientações de condução da vivência – seja em dinâmicas de sensi-
bilização da pele, de tomada de consciência dos ossos e do espaço interno; nas 
dinâmicas de movimento e nos estudos de movimento –; quando recebendo o 
toque ou tocando o outro, em sessões individuais, o que mais se sobressai – o 
que possibilita discernir o mergulho ou não no trabalho – é a consciência do 
contato comigo mesma, com um objeto, com o espaço circundante, com o outro.

Gerda Alexander informa que, na Eutonia, existe uma distinção entre tato e 
contato.

Por meio do tato com o ambiente, experimento os limites de meu orga-
nismo, vivencio minha forma corporal exterior, o que me permite a 
identificação comigo mesma. Além disso, o tato nos fornece informações 
essenciais sobre o mundo que nos cerca – suas formas, sua temperatura, 
sua consistência –, sobre as numerosas sensações provenientes do exterior 
– pressões, choques e golpes – e sobre a comunicação não verbal, como 
por exemplo, sensações de ternura, dor, indiferença ou agressão.
Enquanto através do tato permanecemos na periferia da pele, pelo 
contato ultrapassamos conscientemente o limite visível de nosso corpo. 
Através do contato incluímos em nossa consciência o campo magnético 
perceptível e eletricamente mensurável do espaço que nos rodeia. É assim 
que podemos ter um contato real com os seres humanos, os animais, as 
plantas e os objetos através de sua “fronteira” exterior, mesmo quando 
não o tocamos diretamente. Ampliando desse modo nossas possibilidades 
de experiência, podemos atingir uma relação mais viva com os seres e 
com as coisas. (ALEXANDER, 1983, pg. 18).

Em minha experiência com a Eutonia, noto que o tato percorre os limites do 
corpo e delimita as fronteiras entre o interior e o exterior, trazendo informa-
ções tanto de dentro quanto de fora. O contato, porém, arremessa-me para as 
profundezas de mim e, então, para o mundo exterior como que “esfumaçando” 
os limites de meu contorno físico. O contato leva-me para dentro e, ao mesmo 
tempo, para fora de meus limites. Minhas fronteiras esparramam-se em todas 
as direções e minha percepção expande-se na conexão comigo mesma e com o 
ambiente a minha volta.

Quando estabeleço o contato consciente, descubro-me inteira, presente, 
plena e engrandecida. Conservo minha individualidade mas, ao mesmo tempo, 
entrelaço-me com tudo e todos a minha volta. Abraço-me e abraço o ambien-
te, estendendo minha presença através do espaço. Compartilho uma fração 
de mim com uma pessoa, ou um grupo de pessoas, animais, plantas, minerais, 
atmosferas, paisagens e/ou… e, simultaneamente, recebo a dádiva da presença 
harmoniosa do mundo em mim. Sustento-me ancorada nos isquios, nos pés 
ou na parede posterior do corpo e alço altos vôos: perscruto as informações 
provenientes da atmosfera e nutro-me dos sabores, aromas, toques, melodias e 

imagens da existência neste mundo.15

 As sensações mostram-se amplificadas e afinadas. E os sentidos mesclam-
-se entre si. Observo, por exemplo, que, em uma vivência eutônica ou em um 
atendimento, tendo estabelecido o estado de contato consciente, posso sentir o 
aroma de uma melodia, o som de uma parede colorida ou a cor de um toque….. 
Na realidade, noto que a experiência do contato consciente permite vivenciar, 
mais amplamente, a noção – presente na obra de Merleau-Ponty – de reversi-
bilidade dos sentidos.

A reversibilidade dos sentidos sugere a comunicação dos sentidos, o que 
permite diferentes possibilidades perceptivas.

A reversibilidade, no meu entender, resgata e reforça a constatação da 
potência do corpo enquanto dotado de uma sabedoria própria.16 Pois, a síntese 
perceptiva parece ocorrer no corpo não apenas como um resultado fisiológico 
da dinâmica neurológica estimulo-resposta, mas também como uma comuni-
cação entre os sentidos não mediada pelo intelecto. (Se quem escuta o canto 
de um pássaro e vislumbra a cor da melodia não é o corpo físico, quem é 
então?). “Quando digo que vejo um som quero dizer que, à vibração do som, 
faço eco através de todo o meu ser sensorial e, em particular, através desse 
setor de mim mesmo que é capaz das cores.” (MERLEAU-PONTY, 1999, pg. 314).

De outro lado, observo também que a experiência do contato eutônico 
permite experimentar, mais ampla e conscientemente, gestos e movimentos 
agregadores e integradores do corpo; ações essas que se constroem virtualmen-
te para, a seguir, se expressarem no espaço. “O movimento, compreendido não 
como movimento objetivo e deslocamento no espaço, mas como projeto de 
movimento ou “movimento virtual”, é o fundamento da unidade dos sentidos.” 
(MERLEAU-PONTY, 1999, pg. 314).

Em minhas experiências, observo, com frequência, que o estabelecimento de 
um contato consciente demanda – após algum tempo – a necessidade de algum 
movimento – ou os espontâneos e de auto regulação, ou movimentos intencio-
nais em direção à algum lugar. Essas ações conscientes – isso é perceptível pelos 
praticantes mais atentos, mas pode também ser exercitado – nascem como um 
movimento virtual até se transformarem em movimento de fato. Esses são os 
movimentos antecipados tão importantes no processo de recuperação da saúde 
de Gerda Alexander.17 O interessante a notar aqui é que, ao atuar antecipada-
mente, ocorre, antes de qualquer movimento, uma mudança no tônus que irá 
reverberar por todo o corpo.

De fato, estar em contato eutônico é estar com os sentidos em alerta e com 
a percepção ampliada. Estar em contato eutônico é colocar-se de prontidão, 
preparar-se para a ação e agir; é agir e movimentar-se conscientemente. Estar 
em contato eutônico é estar com o tônus adequado e justo para viver o que a 
vida nos pede. 

•Sobre o tônus e a consciência do tônus 
Em minha experiência dentro da Eutonia sinto muito fortemente que o 

equilíbrio e harmonização do tônus ocorrem sobretudo quando conquisto a 
realização do contato consciente – comigo, com a superfície de apoio, com o ar 
que me toca, com a atmosfera e ambiente, com o outro. Mas sinto, igualmente, 

15. Importante alertar para o fato de que as percepções aqui apresentadas aconteceram sempre em es-
paços onde me sentia acolhida e protegida – minhas experiências e exercícios com a Eutonia sempre 
aconteceram nesses espaços.

16. Sabedoria própria do corpo em meu entender, em meu viver: uma inteligência inata, uma consciência, 
que observa cuidadosa e atentamente os fenômenos físicos, emocionais e mentais que perpassam minha 
fisiologia e motricidade, meus humores e temperamentos, meus padrões de crença e de valores.

17. É muito revelador acompanhar o processo de recuperação de Gerda Alexander, após uma crise de 
saúde, quando descobriu em si própria que podia decidir se mover sem, de fato, se mover. (GAINZA, 1997, 
pgs.94-97).
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que o alcance – por exemplo, em uma vivência em Eutonia – do tônus flexível 
e adequado para o momento, me conduz na direção do contato eutônico. Essa 
conquista, de fato, é uma via de mão dupla em que contato e tônus, ao se 
encontrarem, dão-se as mãos e dançam em dueto.

O contato eutônico é uma conquista! Conquista porque exige a prática da 
atenção plena – a amplitude e aguçamento dos sentidos –, o estabelecimento 
da presença do corpo no aqui e agora; exige um estar inteira, de corpo e alma, 
na experiência vivenciada.

Quando o tônus se harmoniza, tanto na imobilidade quanto no movimento, 
sinto os tecidos expandidos; as articulações reposicionadas, iluminadas e alivia-
das; os pontos de apoio do corpo nitidamente ancorados na terra; as correntes 
vitais de força em fluxo livre e constante.

E… o contato estabelece-se.
Ao retomar o livro de Gerda, intencionando obter inspiração para uma escrita 

coerente com os princípios fundantes da Eutonia, logo abro uma página com a 
seguinte afirmação:

… o contato consciente tem, sobre as mudanças no tônus, na circulação 
e no metabolismo, uma influência mais forte do que a do tato. O conta-
to dos pés com o solo, o contato das mãos com um instrumento ou um 
material (por exemplo ao modelar) leva a uma harmonização das tensões 
emocionais.
Através das técnicas de contato e permeabilidade influímos conscien-
temente no equilíbrio entre o simpático e o parassimpático, com suas 
consequências sobre a circulação e o equilíbrio hormonal. Isso possibilita 
a passagem de um estado predominantemente simpaticotônico a um 
estado vagotônico, a estimulação ou inibição das funções vegetativas e 
o restabelecimento do equilíbrio vegetativo. (ALEXANDER, 1983, pg. 18).

Tônus é o estado de tensão permanente e elástica do músculo em aparente 
repouso – aparente porque, enquanto organismos vivos, não existe repouso 
absoluto. Quando em repouso, o tônus é como que uma camada de fundo – o 
tônus de base – que nos mantém em relativa prontidão para o movimento. Essa 
camada perpassa todos os tecidos do corpo – dos superficiais ( a pele e suas 
camadas), passando pelos tecidos musculares, aos mais profundos (tecido ósseo, 
por exemplo). Sobre o tônus de base, desdobra-se o tônus de atividade, o qual 
organiza e sustenta nossos movimentos.

O tônus de base, bem como a dinâmica da flutuação tônica são mantidos e 
desencadeados pelo diálogo entre os estímulos internos e externos e as respos-
tas neuronais.18 A ênfase dada a Eutonia sobre a consciência do tônus permite, 
se alcançada uma atenção fina e aprofundada das sensações e manifestações 
corporais, uma ativação e regulação da função tônica, expansiva às funções 
desempenhadas pelo sistema nervoso autônomo ou neurovegetativo.

Nesse sentido, nas vivências de sensibilização da pele, de consciência dos 
ossos e do espaço interno; nas vivências de movimento e estudos de movimento, 
onde as tomadas de consciência do reflexo postural e do percurso das correntes 
de força pelo corpo são imprescindíveis19, nota-se o quão mais harmônicos, 
leves, potentes, porosos, amplos, arejados e iluminados nos tornamos por inteiro 
– de corpo e alma. E então…, restabelece-se a pulsação natural da vida. Pois se 
a vida ocorre em sua plenitude, a vida inteira pulsa – expande- se e se contrai; 

18. Ou seja: estímulo – impulso nervoso – resposta neuronal.

19. O reflexo postural ou antigravitacional foi denominado por Gerda Alexander de “transporte”. “Trans-
porte” é um conceito basilar, um dos temas geradores da Eutonia. Quando se remete à palavra transporte 
na Eutonia, entende-se como a utilização consciente do reflexo postural ou reflexo de endireitamento. 
(Consulte, por ex., GAINZA, 1997, pgs. 88-93).

alegra-se e se entristece.
Na Eutonia a noção de tônus – sua compreensão e prática – é bastante 

abrangente pois aqui, considera-se também o funcionamento do sistema nervo-
so autônomo – simpático e parassimpático. De fato, quando o foco recai sobre 
o tônus, sobressai a importância dos tecidos do corpo na dinâmica da função 
tônica. Nesse sentido, parece importante considerar que a regulação tônica 
compreende a regulação de todos os tecidos – epitelial, conjuntivo, muscular e 
nervoso. A busca da regulação tônica refere-se também ao resgate da flutuação 
do tônus, ao restabelecimento da pulsação em sua plenitude em todos esses 
tecidos.20

Os músculos são o principal sistema de pulsação em nosso corpo. De fato, 
quem faz pulsar na respiração é um conjunto orquestrado de músculos; quem 
faz pulsar o coração é o músculo cardíaco (involuntário); quem faz pulsar o 
corpo em movimento voluntário no espaço é a musculatura estriada (voluntá-
ria). Ademais, quem faz o músculo se movimentar são os comandos enviados 
pelo sistema nervoso.

Note-se, então, que a junção dos dois tipos de musculatura de movimento 
involuntário (musculatura lisa e cardíaca) com a musculatura voluntária (o teci-
do muscular estriado esquelético) – a junção portanto de três tipos de pulsação 
– formam a base de nossa identidade, de nossa personalidade.21 Assim, quando 
atuo em um corpo, buscando a regulação do tônus – uma flutuação do tônus 
ou mesmo um realinhamento postural e uma reorganização motora –, posso 
transformar sua pulsação, emoções e cognição. Nesse sentido, a conexão exis-
tente entre sistema muscular e nervoso cria uma unidade motora que engloba 
o mundo psíquico e o físico.

Quando eu toco eutonicamente um corpo receptivo em repouso, com 
consciência, sensibilidade e presença no aqui e agora, meu toque produz um 
estímulo cuja resposta neuronal poderá desencadear uma necessidade de auto-
-regulação do corpo por meio de movimentos involuntários tais como: bocejos, 
suspiros e espreguiçamentos. Quando em uma sequência de aulas, consigo, como 
Eutonista, facilitar um despertar da consciência corporal e um realinhamento 
postural, posso estar dando oportunidade ao aluno de transformar o funciona-
mento das unidades motoras22 e, em consequência, de sua psique, de sua postu-
ra perante o mundo, de seus paradigmas. Na direção inversa, uma transformação 
do mundo psíquico pode alterar o funcionamento das unidades motoras. Em 
todos esses casos, ocorre visivelmente um processo de regulação, harmonização 
e integração tônica.

O tônus é onde se reúnem as informações captadas pelos sentidos, pelo 
processamento das emoções, pelos pensamentos e pela atividade bioló-
gica. Na prática, através do estímulo da pele e da percepção dos ossos e 
do sistema motor, a Eutonia promove novas conexões nervosas e passa a 
atuar diretamente na plasticidade do sistema neural, vindo a potencia-
lizar a criatividade e propiciando a ampliação da função intelectual e o 
contato com o ambiente. (GANDOLFO, 2013, pg. 3).

20. “Caminhamos de células ritmicamente pulsantes para um corpo multi ritmicamente pulsante”. Essa é 
uma das várias frases inspiradas do Prof. José Romão Trigo de Aguiar em sua aula no curso de formação 
em Eutonia. Aliás, esse e os próximos três parágrafos foram escritos inspirados em anotações dessa aula.

21. Sobre meu entendimento do significado de “personalidade” consulte o tópico sobre o pensamento 
junguiano no item 2 deste artigo. 

22. “A unidade motora é composta por um único neurônio motor alfa e todas as fibras musculares que ele 
inerva. Substâncias químicas especializadas são liberadas pelo neurônio motor em resposta a um impulso 
nervoso. Em seguida, essas substâncias químicas geram eventos no interior da célula muscular que resul-
tam em contração ou encurtamento desta. Ao grupo de fibras musculares inervadas por todos os ramos 
de um único motoneurônio dá-se o nome de unidade motora.” (WIKIPEDIA, Unidade Motora, Set. 2018). 
Note que a unidade motora pode inexistir em certos grupos musculares. Isso ocorre por falta de uso e 
atrofia de nervo e fibras musculares.
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Com efeito, o tônus é o receptáculo das sensações e percepções, emoções, 
sentimentos e pensamentos. É a tela de fundo onde ficam gravadas as memórias; 
é o corpo de memórias. O tônus perpassa todas as camadas do corpo: muscular, 
motora e postural, passando pela visceral e chegando a emocional e mental. O 
toque em qualquer uma dessas camadas afeta as outras e pode conduzir ao des-
pertar e desenvolvimento da consciência de si. A regulação e fluidez do tônus – a 
eliminação das fixações tônicas – traz o poder da suavidade, a potência do fluxo 
sem esforço e a presença do contato consciente.

E então, ao alcançar o equilíbrio da função tônica – através do toque eutô-
nico ou de uma vivência conduzida dentro de uma aula de Eutonia –, entro em 
um estado de presença: ancorada no corpo, alerta e de prontidão às ações que 
se apresentam, mergulho em um estado meditativo.

Neste momento sinto-me chamada a convocar a presença de Merleau-Ponty 
– com sua teoria do conhecimento – e de Jean-Yves Leloup – com sua visão do 
ser transpessoal. Vivencio a Eutonia como uma prática meditativa e auto inves-
tigativa. E em minha leitura desses dois autores, observo que Merleau-Ponty nos 
conduz da percepção ao conhecimento – pela via da experiência motora – e 
Leloup nos remete do corpo ao conhecimento intuitivo – pela via da experiência 
meditativa. É com essa motivação – a de maior compreensão dos lugares para 
onde pode nos levar a Eutonia – que trago, para o próximo tópico, o que enten-
do serem as contribuições desses dois pensadores para a linha de argumentação 
que desenvolvo aqui.

3. DO CONHECIMENTO PERCEPTIVO AO CONHECIMENTO INTUITIVO? 
(CONSTRUINDO PONTES ENTRE A FENOMENOLOGIA DE MERLEAU-PONTY E 
O PENSAMENTO TRANSPESSOAL DE JEAN-YVES LELOUP) 

O conhecimento perceptivo não é uma adequação, mas fundamental-
mente criação, haja vista a plasticidade do cérebro-corpo. Nessa perspec-
tiva, os estudos sobre o sistema nervoso são esclarecedores – por exemplo, 
a proposição de Damásio, segundo a qual o eu ou a subjetividade é um 
estado biológico constantemente reconstituído e não uma entidade ima-
terial. Não se trata de compreender a mente isolada do organismo (corpo 
e entorno), mas compreender que a mente emerge do organismo, das 
interações cérebro-corpo. (NÓBREGA, 2008, pg. 144).

Nesse interessante artigo (já citado neste texto), Terezinha Petrúcia da 
Nóbrega parte dos estudos de Merleau-Ponty sobre a fenomenologia da percep-
ção e apresenta os resultados de alguns dos estudos mais recentes – inspirados 
nas reflexões do filósofo – na área das ciências cognitivas. A autora pontua, em 
especial, os estudos de Varella e Maturana. Nesse artigo, a autora aponta que 
a compreensão de corpo, percepção, movimento e conhecimento em Merleau-
Ponty abriu ricas perspectivas para os estudos contemporâneos.

As Ciências Cognitivas buscam, na filosofia de Merleau-Ponty, o corpo 
vivido, a experiência, a percepção, a motricidade, retomada como base 
para a compreensão da inscrição corporal do conhecimento nas teorias 
sobre aprendizagem. Varela e Maturana apontam o começo de uma nova 
ciência bio-fenomenológica, referindo-se ao pensamento de Merleau-
Ponty, ao relacionar cognição e experiência vivida no acontecer corporal 
do conhecimento. Em outras palavras, a cognição depende da experiência 
que acontece na ação corporal, vinculada às capacidades de movimento, 
opondo-se à compreensão de cognição enquanto um processamento de 
informações. Para Merleau-Ponty , a percepção é uma porta aberta a 

vários horizontes; porém, é uma porta giratória, de modo que, quando 
uma face se mostra, a outra se torna invisível. Cada sentido se exerce 
em nome das demais possibilidades. Sob o meu olhar atual surgem as 
significações. Mas, o que garante a relação entre o que vejo e o signifi-
cado, entre o dado e o evocado? Essa relação é arbitrária, depende das 
intenções do momento, de dados culturais, de experiências anteriores e 
do movimento. (NÓBREGA, 2008, pg. 145).

O corpo e a mente, a ação corporal e a cognição, estão organicamente 
conectados e formam uma única grandeza. O conhecimento não se expressa 
e não se mantém como algo fixo e imutável, mas é dinâmico e impermanente.

Na concepção tradicional, o movimento era “causado” por estímulos vin-
dos do meio ambiente, dentro do esquema estímulo-resposta. Os órgãos 
dos sentidos e suas fibras aferentes conduziam o estímulo e o sistema 
motor, com suas fibras eferentes, processava e executava a resposta. Na 
perspectiva da autopoiésis23, a relação entre os sistemas aferente e efe-
rente é modificada, sendo considerada circular e não mais linear. O pró-
prio sistema, isto é, a organização motora, internamente, pode modificar 
o sistema, gerando diferentes possibilidades de respostas. Não predomina 
o determinismo do ambiente (…). Considerar o corpo em movimento 
como um sistema autopoiético é reconhecê-lo como fenômeno que não 
se reduz à causalidade linear; é considerar ainda que o ser humano não 
seja um ser determinado, mas uma criação contínua. (NÓBREGA, 2008, 
pgs. 144-145).

Assim, segundo a perspectiva apresentada por Merleau-Ponty em sua feno-
menologia da percepção e segundo as reflexões e estudos que daí se desdobram, 
o conhecimento é uma qualidade que brota da corporeidade, da experiência 
vivida por esse corpo biológico, psíquico, histórico, cultural… e do se movimen-
tar do ser humano. “A mente não é uma entidade dessituada, desencarnada ou 
um computador; a mente também não está em alguma parte do corpo, ela é o 
próprio corpo.” (NÓBREGA, 2008, pg. 146). Os processos sensório-motores não 
estão separados do processo cognitivo.

O corpo é inteligente! O corpo sabe! (Consulte DEVESCOVI, 2010).
É interessante notar que todo esse processo de cognição, de aprendizagem, 

de criação…, ou não…. acontece, de uma forma ou de outra, independente do 
estado de presença no próprio corpo. Um movimento pode ser criativo, em um 
primeiro momento, mas nos próximos pode tornar-se automático ou, então, 
criador e inovador. O conhecimento pode brotar enriquecido de uma experiência 
ou pode se diluir nas atitudes repetitivas e inconscientes do dia a dia. De fato, 
tudo depende do quão atentos ou não estejamos; tudo depende de nosso grau 
de presença; tudo depende de nosso estado de consciência.

Os estados ou níveis de consciência representam o trafegar pelas diferentes 
dimensões do ser. São passos para dentro de nós mesmos que podem ampliar e 
favorecer a percepção e conhecimento de diferentes níveis de realidade. Dentro 
da psicologia, o entendimento do mundo, da vida e dos seres humanos, a partir 
de uma concepção que considera os vários estados de consciência e níveis de 
realidade, aparece sobretudo em uma das abordagens mais recentes da psicolo-
gia: a Transpessoal. Essa concepção de mundo e de vida a diferencia das outras 

23. A noção  de autopoiésis  foi criada  por  Maturana  e  Varela e refere-se  a  interação  entre  o  
organismo,  o  meio  e  o  movimento na ação.  No contexto desse entendimento,  “as modificações  no  
organismo  não  são determinadas  exclusivamente  pelo  meio  externo,  conforme  o esquema  causal  
estímulo-resposta,  mas  o  próprio  organismo, através  do movimento, participa da reorganização da 
estrutura do ser”.  ( NÓBREGA, 2008,  pgs. 144-145).
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orientações psicológicas pois, além de se ocupar do exame e tratamento do ser 
humano em seus aspectos psicocomportamentais, nas motivações inconscientes 
e nas estruturas de personalidade, dirige também a atenção para as regiões 
transpessoais da consciência. (Consulte SALDANHA, 2008, pgs. 171-194). Não 
quero me estender neste assunto aqui, mas acho interessante apresentar as 
reflexões de Jean-Yves Leloup sobre as quatro visões do ser humano tal como 
praticadas pelos Antigos Terapeutas.

Jean-Yves Leloup é filósofo, teólogo e sacerdote hesicasta com doutorado em 
psicologia. Tradutor, estudioso e praticante da tradição dos chamados Terapeutas 
do Deserto, acumula uma série de escritos muito inspiradores sobre o que repre-
senta a perspectiva ampla e integradora dos Antigos Terapeutas sobre o olhar e 
agir cotidiano de terapeutas, educadores e estudiosos em geral.

Os Terapeutas do Deserto viveram em Alexandria entre 20 e 10 a.C…. “Liam as 
escrituras como textos do inconsciente” (textos sagrados: revelados ou intuídos) 
e dedicavam-se primordialmente a cuidar de si e do outro.

A tarefa primordial para os Terapeutas era cuidar, já que é a natureza que 
cura. Antes de tudo, cuidar do que não é doente em nós, do Ser, do Sopro 
que nos habita e inspira. Também cuidar do corpo, templo do Espírito, 
cuidar do desejo,…, cuidar do imaginal, das grandes imagens arquetípi-
cas que estruturam a nossa consciência e cuidar do outro. (CREMA, in 
LELOUP, 2007, pg. 9)

Todo esse cuidado obedecia a uma concepção de ser humano ancorada em 
quatro bases: corpo, psique, dimensão noética da psique, e a dimensão espiritual 
do ser. Mais tarde, no século 20 de nossa era, Gráf Durckheim (um dos mestres 
de Jean-Yves) retoma, de certa forma, a tradição de Fílon de Alexandria.

Nessa vertente, são quatro as diferentes abordagens do ser humano:
a visão unidimensional do ser humano onde ele é considerado em apenas 

uma de suas dimensões – a matéria, o corpo físico, fisiológico, biomecânico, 
biológico;

1) a visão bidimensional, onde se considera o ser humano como um com-
plexo arranjo entre corpo e psique;
2) a visão tridimensional – a dimensão “noética” –, onde além de corpo e 
psique, reconhece-se um “tipo de inteligência contemplativa (…) silencio-
sa(…), de um espaço e de um silêncio além do mental, além das emoções, 
além das sensações” – a inteligência observadora, o observador interno; e
3) a visão quadridimensional, onde também se reconhece o sopro, o gran-
de sopro da vida, a energia espiritual fundamental criativa, o campo ener-
gético que nos sustenta, atravessa e dinamiza – nesta abordagem, consi-
dera-se evidentemente, que as três dimensões anteriores são atravessadas 
por essa energia criadora, vital. (LELOUP; BOFF, 2008, pgs. 50-57).
4) É essa quarta perspectiva que encontramos na tradição dos Terapeutas 
do Deserto e em Gráf Durckheim.

Note que essas imagens de ser humano – a depender de qual sigamos – 
orientam nossas vidas e nossa ação sobre o mundo como indivíduos, como 
educadores, como terapeutas. Note também o quão interessante é descobrir 
que a compreensão da 2ª., 3ª. e, sobretudo, 4ª. visões do ser humano não é (nas 
palavras de Jean-Yves):

…um objeto de crença ou de revelação, mas é o aprofundamento de uma 
observação que tem seu ponto inicial na matéria. É preciso interrogar-se 

sobre o que anima esta matéria e entrar neste silêncio existente no íntimo 
de todas as coisas. Entrar neste sopro que não destrói nada do que existe 
mas que abre o coração e o torna livre, que abre a inteligência e a torna 
livre em relação a tudo o que ela sabe. E a conduz um pouco mais longe. 
( LELOUP; BOFF, 2008, pg. 57).

Entendo que, dentro da Eutonia – como praticantes e como terapeutas e 
educadores que somos –, quando consideramos essas quatro compreensões 
do ser humano, quando fazemos a escolha pelo pressuposto da quarta visão, 
expandimos nossos sentidos e sensibilidade e nos abrimos mais amplamente para 
o mistério do Ser.

A Eutonia propicia a alteração do estado de consciência pois é autentica-
mente uma prática meditativa. Em uma vivência eutônica posso gradativamente 
atravessar essas quatro camadas (percorrer vários estados de consciência) e 
encontrar o silêncio e o vazio pulsantes que me habitam e onde habito. E é a 
partir deste lugar, que o conhecimento pode emergir do corpo como conheci-
mento potencializado, como “conhecimento intuitivo”.

4. DO CONHECIMENTO INTUITIVO À AÇÃO CRIATIVA:
CONHECER, CONCEBER, CRIAR – EUTONIA E CRIATIVIDADE 

Em minha experiência com a Eutonia observo que o estabelecimento do con-
tato consciente ocorre apenas após ter interagido com as camadas superficiais 
de meu corpo e mergulhado no espaço interno. Mas antes que o contato se 
estabeleça, é preciso ter passado por uma dinâmica de tomada de consciência e 
de regulação do tônus. Muitas vezes é preciso apenas poucos segundos para per-
correr esse trajeto para a seguir, no estabelecimento do contato, sentir o espargir 
de uma espécie de corrente vital que se irradia e, que, num ondular ininterrupto, 
retorna plena de informações de mim e do outro. Quando alcanço o contato 
eutônico, sinto-me como uma flor que desabrocha. E na relação que então se 
instaura entre eu e outro ser, percebo-me, então, como autora e observadora; 
como co-criadora de uma realidade. (DEVESCOVI, 2018).

Ao me observar e me reconhecer como observadora de meus gestos, ações e 
pensamentos, sinto (com meus sentidos e sentimentos) a presença de uma sabe-
doria própria que me inspira e orienta. Em minha experiência, esse é o momento 
em que me conecto com o território governado por um conhecimento para além 
do perceptivo: o conhecimento intuitivo.

Entendo que esse conhecimento intuitivo que emerge, que desabrocha de 
meu corpo está além da síntese perceptiva de Merleau-Ponty e além da pers-
pectiva intuitivo-perceptiva de Jung. 

Esse conhecimento intuitivo que intuo é o “conhecimento sensível”; é o 
conhecimento como “reflexão corporal” tematizado por Merleau-Ponty; é o 
conhecimento que brota do corpo, gesto e movimento sensíveis. É o conheci-
mento que se expressa artisticamente no fazer criativo, na dimensão estética, 
nas formas por nós criadas no mundo: na dança, no grafismo, no canto, na 
escrita autêntica e poética, na fala que ressoa e transforma. É preciso aprender a 
sentir. E para o filósofo, aprender a ver, ouvir, tocar, sentir… é adquirir um certo 
estilo de sentir; é adquirir “um novo uso do corpo próprio; é enriquecer e reor-
ganizar o esquema corporal”. (1945/1994, citado por NÓBREGA, 2008, pg. 143 e 
também, 1999, pg. 212). Em A Dúvida de Cézanne, Merleau-Ponty faz a seguinte 
afirmação: “Cézanne quer pintar a matéria em vias de se formar” ( 1966/2004, 
citado por NÓBREGA, 2008, pg. 143); ou seja, retratar a realidade potencial que 
ainda não se plasmou – para mim, isso é o conhecimento intuitivo, isso é o ato 
verdadeiramente criativo.

Para Jung, entendo que o conhecimento intuitivo está em um deixar revelar-
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-se (ou deixar-se revelar) o self. O conhecimento intuitivo, aqui, brota como a 
expressão de lampejos do processo de individuação. E o observador interno – o 
mestre interno – revela-se no Si Mesmo, no Self.

Em minha leitura das reflexões de Jean-Yves Leloup, observo o resgate – a 
partir do pensamento junguiano – do tema da experiência do Numinoso24 e 
entendo que o conhecimento intuitivo emerge como expressão quase tangível 
dessa experiência. Se no filósofo se manifesta em sua expressão estética, no 
teólogo faz desabrochar e expandir os conteúdos éticos que sustentam a vida de 
todos os seres – aquilo que Maslow25 denomina de “meta-valores”.

Sei que essas experiências culminantes – lampejos de luz – podem acontecer 
entre nós, seres ainda não despertos, não iluminados. Participo e já participei de 
encontros de estudo e práticas no campo das terapias e métodos de Educação 
Transpessoal e já vivenciei e já ouvi vários relatos de experiências de pico. Essas 
vivências podem manifestar-se no âmago de um gesto cotidiano ou dentro dos 
estados meditativos. Mas o que as pressupõe é um estado de alerta, atenção, 
presença no aqui e agora. O silêncio, a escuta expandida, o vazio mental são 
condições imprescindíveis para que entremos em contato com os mistérios de 
nós mesmos.

A prática da Eutonia; o processo de integração da Eutonia ao viver coti-
diano; a disponibilidade, disposição e intenção de se entregar integralmente à 
experiência sensível do corpo durante as vivências eutônicas, são pré condições 
que podem certamente conduzir a estados meditativos, a estados expandidos 
de consciência e, talvez, à experiências numinosas. Quando se atingem esses 
patamares, a experiência eutônica passa a ter também uma dimensão espiritual.

A Eutonia é uma forma de meditação ocidental para ocidentais, pois con-
duz, assim como outros tipos de meditação, à experiência da unidade…
Gerda não se dedicou a explicitar os aspectos espirituais de seu método, 
embora esses aspectos tenham se tornado evidentes aos que com ela 
conviveram e aos praticantes do método…(BAL, 2015, pg. 69).

Mais adiante nesse artigo, em uma citação de Karin Schaefer, lê-se o seguinte:

…sua própria espiritualidade transparecia em suas aulas, tanto nas orien-
tações verbais quanto nos comentários escritos.(…) Com a chegada da 
idade, a distinção entre a Eutonia e os outros métodos tornou-se menos 
importante para ela, e suas instruções tornaram-se mais orientadas 
espiritualmente. Uma vez ela perguntou a meus alunos em Copenhagen 
(1977-1981): “ A psicossomática nos mostra a unidade do corpo e da 
alma. Mas, e com relação ao espírito?”. Gerda Alexander aprovava as 
experiências subjetivas no caminho espiritual, mas suspeitava das verda-
des postuladas e dos dogmas. ( 2012, citado por BAL, 2015, pg. 72).

A Eutonia – e minha experiência autoriza-me a afirmar – é uma modalidade 
de meditação que, ao utilizar um ferramental próprio, é capaz de remeter-nos 
ao mundo do invisível e do intangível; um mundo para além do mundo sensorial, 
perceptivo e cognitivo.

A Eutonia em ação convoca recursos que nos enraízam no corpo que nos 
conforma e na superfície terrena que nos sustenta e acolhe. Simultaneamente, 
nos remete, através do corpo, a lugares de variadas densidades – do mais denso 

24. Esse é um termo bastante utilizado por Jung e remete às experiências que possibilitam que sejamos 
tocados pelo mistério; que abrem o acesso ao inconsciente. (Consulte, por exemplo, Leloup, 2008).

25. Abraham Harold Maslow, psicólogo e escritor norte-americano,  é um dos fundadores da abordagem 
Transpessoal em psicologia. Tem uma vasta obra, mas muito poucas publicações no Brasil, onde se desta-
ca seu livro: Introdução à Psicologia do Ser.

ao mais sutil e celestial. Ao trafegar entre as mais leves e mais densas atmosfe-
ras, possibilita-nos construir pontes e transitar entre o céu e a terra.

Os recursos utilizados referem-se às tomadas de consciência do tônus por 
meio da sensibilização da pele; da percepção dos ossos e das articulações; da 
consciência dos espaços internos, do reflexo postural, dos gestos e movimentos. 
Ao alcançar a consciência e equilíbrio do tônus, o contato eutônico tende a 
acontecer e uma conexão integradora e arrebatadora entre os mundos interno 
e externo pode desvelar-se.

Sem dúvida, a regularização do tônus e o contato consciente são as chaves 
oferecidas pela Eutonia para abrir os portais do conhecimento intuitivo. E ao 
penetrar nesse território, estamos aptos a ser radicalmente criativos, a cocriar 
conscientemente – criar com as forças terrenas e as energias celestiais; construir 
as pontes entre o céu e a terra.

Entendo que ao ter acesso às esferas do conhecimento intuitivo, passo a dis-
por dos recursos para conceber minha realidade e agir criativamente sobre ela; 
toco as dimensões ética e estética que a Eutonia é capaz de oferecer e nutro-me 
da beleza e da amorosidade potencialmente presentes em mim e em cada ser 
humano.

Conhecer e conceber; criar, recriar e cocriar utilizando meus dons e talentos 
para iluminar, embelezar e harmonizar nosso mundo: acredito, com convicção, 
que os processos de refinamento dos sentidos e de expansão da consciência 
corporal podem sim nos transformar em seres humanos mais integrados, auto-
-responsáveis, compassivos e conscientes da vida que nos sustenta e nos atra-
vessa. Nossas sombras, se acolhidas e integradas, serão as maiores aliadas desses 
processos, pois, como já sustentava Jung, é preciso encará-las e abraçá-las para 
então percorrer os caminhos sinuosos da individuação.

5. FINALIZANDO… 
Inicialmente, quero pontuar que o tema que, no final da escrita, mais des-

pertou meu interesse ao refletir sobre as relações entre sensação, percepção e 
conhecimento, foi o da criatividade. A impressão final é a de que vale a pena, 
em outra oportunidade, seguir adiante e aprofundar a reflexão sobre o quão 
importante e eficaz pode ser a Eutonia no despertar e na expansão dos pro-
cessos autenticamente criativos e artísticos. Para mim, a experiência eutônica é 
curativa, pedagógica e artística e a vida vivida em sua plenitude pode ser sempre 
vivida como uma obra de arte.

Um segundo aspecto que interessaria desenvolver refere-se a relação entre 
a regulação do tônus e o mundo da psique; tônus e sistema neural. Onde as 
manifestações no corpo proporcionadas pela Eutonia – pela via da regularização 
do tônus e do estabelecimento do contato consciente –, se encontram com os 
conteúdos da psique – pela via do sistema neuronal e hormonal?

Outro ponto interessante a ressaltar é o de que meu foco nas reflexões aqui 
feitas recaiu sobre a percepção e não sobre a capacidade intelectiva do processo 
de cognição.

Todavia, se não tivesse usado minha capacidade de raciocínio lógico, não teria 
escrito esse texto e nem tampouco feito todas essas reflexões. Precisamente por 
isso, uma indagação me acompanhou durante toda a escrita do texto: “como 
articular as funções psíquicas do pensamento e sentimento às funções percep-
tivas?”. Não intenciono responder a essa questão aqui…quem sabe, possa voltar 
a ela em alguma outra oportunidade? 

Contudo, devo pontuar que enquanto certos momentos do trabalho me arre-
messaram para uma dinâmica reflexiva orientada pelo raciocínio lógico, outros 
me conduziram a entrar em conexão com meu corpo que, a partir de si próprio, 
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deixou aflorar um conhecimento sensível e sintético – aquele conhecimento que 
emerge do corpo e que brota mais como revelação.

Na Eutonia, quanto mais mergulho nessa experiência de me deixar tocar 
pelas sensações; de abrir os sentidos para a percepção; de me permitir expandir 
o corpo em suas articulações e contornos, mais me ofereço para a recepção de 
um conhecimento autêntico que nasce e desponta do próprio corpo.

Há uma frase de Clarisse Lispector que sempre me inspira… “Foi tão corpo 
que foi puro espírito”.

Sim! Em meu percurso, durante a escrita desse texto, descobri que ao focar 
a regulação do tônus e mirar o alvo do contato eutônico posso alcançar o indi-
visível. Essa é a busca de qualquer caminho espiritual; é a minha busca. E pode 
ser a busca da Eutonia ao privilegiar a experiência do corpo que se expande em 
consciência de si e conhecimento do mundo e se abre para a autotransformação.

Em nosso caminhar podemos escolher recordar quem somos, descobrir nossas 
singularidades e seguir as setas que nos conduzem à individuação, à integração 
dos opostos em nós, à vida vivida em sua plenitude. O encontro do observador 
interno – ou do observador por detrás do observador interno – propiciado pela 
Eutonia pode facilitar esse caminho.

Enfim… enfatizo que muito do que trouxe para este texto são reflexões ou 
constatações que sinto e intuo mas que não consigo comprovar. Sinto tanto que 
muitas vezes não demonstro em argumentos lógicos; apenas sinto sem palavras.
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Palavras-Chave:
➜Cultura da Infância

➜Movimento
➜Pedagogia Profunda

➜Escuta
➜Arte Educação

Este artigo propõe o compartilhamento de relatos e reflexões vivenciadas 
no espaço formal de ensino com crianças de seis a oito anos de idade, com 
metodologia consistindo em práticas de processos artísticos manuais e cor-
porais de livre escolha embasadas na Pedagogia Profunda que utiliza como 
eixo teórico a psicologia junguiana. A investigação parte da observação de 
como tais práticas reverberaram nas manifestações emocionais observadas 
dentro de um ambiente de escuta, liberdade e autonomia.
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A substância do brincar é a alegria.
A natureza é seu território primordial.

 Lydia Hortélio

Ao falar de corpos e escuta, rememoro a primeira vez que tive contato com 
uma manifestação artística teatral aos 15 anos. Após ser impactada pelo espe-
táculo, iniciei práticas voltadas à arte e suas diversas experimentações. Percebi 
que espaços potencialmente artísticos possibilitavam-me um extravazamento 
de desejos e necessidades de um corpo silenciado pelo sistema escolar ou as 
próprias condutas familiares. “Fiquem quietos”, “sentados”, “escrevam”, “leiam”, 
“não conversem”, eram frases ouvidas cotidianamente. Ser boa aluna e boa 
menina implicava em conter movimentos “fora de hora”. Meu corpo queria 
dançar, pular, brincar, porém, na escola os movimentos corporais eram restritos 
às aulas de educação física, com proposições de práticas esportivas que eu não 
dominava e não era incomum eu ser a última escolhida para os times. Qual seria 
o espaço do meu corpo naquele ambiente escolar? Quando minha voz poderia 
ser ouvida? Tais inquietações conduziram-me a atuar artisticamente dentro 
do ambiente escolar, num primeiro momento no ensino público em programas 
artísticos em contra turnos escolares com oficinas de teatro e posteriormente 
no ensino privado. 

Atuar em espaços sem um propósito produtivo é um privilégio em tempos de 
produtividade acelerada e compartilho do pensamento de Céline Lorthiois (2016, 
p.24) quando diz que “(…) prendemos as crianças dentro de um concreto sem 
perspectiva, ou dentro de um universo de abstrações mal fundamentadas. (…) 
às vezes, elas sentem que o nó está se fechando, que a sua voz se enfraquece, 
que suas intuições – que davam sentido e sabor à vida – são ignoradas.”. Romper 
com padrões de silenciamento do corpo e da voz requer persistência e por vezes 
subversões. Possibilitar uma escuta de qualidade requer permitir o lugar da fala, 
seja ela oral ou corporal. 

Lembro-me de João, na época com sete anos, um menino de cabelos negros e 
olhos castanhos. O menino brincava o tempo todo e gostava de escrever histórias 
antes mesmo de dominar os códigos do letramento. Quando João não era ouvido, 
ou suas ideias não eram colocadas em práticas ele ficava nervoso, e por vezes 
se manifestava agressivamente com seus colegas e sua força física extrapolava 
o limite do corpo do outro. Determinado dia estávamos em aula, e como de 
costume materiais não estruturados, entre eles tecidos, tintas, potes, pedras, bo-
las de meia e de gude eram dispostos no local, e escuto a voz de João em tom 
elevado gritando “ahh eu não aguento mais!”. João ficou bravo com os colegas 
que não queriam brincar com o que ele havia proposto. O garoto também não 
quis ouvir as sugestões dos colegas e tudo virou um ciclo de desejos individuais e 
pouca escuta para o coletivo. João queria brincar com os colegas, nos lembrando 
que “o contato com o outro é uma busca incessante, e é a parte estrutural do 
brincar” (PEREIRA, 2013, p.61)

João estava muito bravo e continuou a gritar, “ninguém me escuta, ninguém 
me escuta!”. Na tentativa de mediar aquele conflito perguntei ao João o que 
estava acontecendo. João, com seus músculos enrijecidos e dentes cerrados me 
disse que estava com muita raiva, e que parecia que tinha fogo saindo de sua 
cabeça. Sugeri que João respirasse, ele se negou dizendo que tinha fogo. Se ele 
me trouxe simbolicamente o fogo, eu precisava oferecer outros elementos para 
equilibrar aquela sensação, a tentativa do ar, como sugeri com a respiração não 
estava funcionando. Convidei-o para acessar outro elemento e fomos para a 
terra. Ali onde estávamos era uma área aberta e havia um pequeno espaço de 
terra e grama que circulava o local. Ajudei-o a tirar os sapatos, prática comum 
nas aulas, e no momento em que ele pisou naquele pequeno metro quadrado 
de terra úmida, se abaixou e começou a cavoucar um raso buraco com as mãos. 

Quando suas mãos cansaram-se de cavar, o menino pegou uma ripa de madeira 
e aprofundou o buraco.Seus olhos percorreram o espaço e avistou uma pequena 
bola de gude, ele a pegou e me perguntou se ele podia enterra-la, eu disse que 
sim, e ele enterrou aquela bola de vidro dizendo que era sua raiva. Simbolica-
mente ele aterrou um sentimento que o impulsionava a cometer uma agressão. 
A natureza o ajudou neste processo de resignificação já que “o brincar nasce no 
corpo, e o corpo é natureza. A criança, antes de ser intelecto, é instinto, é sensa-
ção. Seus sentidos são portadores de uma sabedoria que ajuda a estruturar sua 
relação com o mundo” (PEREIRA, 2013, p.54). Foi necessário oferecer recursos 
para aquela criança elaborar suas ações e sentimentos e encontrar alternativas 
para seu extravasamento, possibilitando retomar processos não violentos para 
lidar com aquelas emoções, pois, assim como pontua Lorthiois (2008, p.39) ”(…) 
como poderá o aluno lidar com sentimentos complexos e ambivalentes, traços 
seus, traços da sua humanidade, se esses não forem reconhecidos pelos educa-
dores?”. E assim, com um olhar isento de julgamento e repleto de um interesse 
genuíno de escuta, João seguiu seu dia resignificando suas reações instintivas.

É importante observar não só os que gritam, mas também os que silenciam. 
Na contramão de reações explosivas conheci Luiza, de seis anos; muitos a cate-
gorizavam como a menina “quietinha” e “boazinha”: quando fazia um pedido 
que não era atendido, a menina não se opunha, dizia que estava tudo bem, que 
nem queria tanto assim. A garota de olhos expressivos e de poucas palavras, não 
questionava as respostas ou imposições feitas a ela seja por adultos ou crianças. 
A menina acolhia a todos os pedidos dos colegas e sempre ajudava a professora. 
Luiza gostava de brincar na terra, e dificilmente se arriscava em brincadeiras 
com água ou fogo. Esta criança demonstrava um medo da rejeição e para isso 
reforçava o lugar da “boa menina”. Após um período de observação passei a 
intensificar as proposições utilizando água e fogo e sempre a encorajava a se 
arriscar naquelas possibilidades em que ela muito observava e pouco experimen-
tava. Em suas negativas eu perguntava a menina o que ela sentia, “tenho medo 
de me queimar”, “tenho medo que fique feio”, “tenho medo de me molhar”, dizia 
a menina manifestando seus temores e frustrações. O convite era do risco, e no 
seu tempo, ela passou a explorar outras possibilidades como deixar uma vela 
acesa pingar em um recipiente contendo água, e o mergulhar em um banho de 
mangueira. Foi notável que a cada impulso de uma nova possibilidade, a menina 
se desprendia dos padrões antigos. Luiza começou a chorar mais e o elemento 
água que transbordava de seus olhos possibilitava ver o que estava escondido 
em suas máscaras de aceitação social.

O contato com os elementos da natureza, assim como pontua Piorski 

(…) habitam a imaginação. São um código de expressão da vida imagi-
nária. Imaginar pelo fogo é criar imagens e narrativas quentes, calóricas, 
agitadas, guerreiras, apaixonadas, acolhedoras (se fogo íntimo) e amo-
rosas. Imaginar pela água faz vicejar uma corporeidade fluida, entregue, 
emocional, saudosa e até melancólica, cheia de sentimentos, lacrimosa 
pela alegria ou pela saudade. Imaginar pelo ar é construir uma materia-
lidade das levezas, da suspensão, dos voos, fazer brinquedos expansivos, 
com coisas leves, penas, setas, sublimações do brincar. Imaginar pela terra 
é fazer coisinhas enraizadas no mundo, na vida social, no interior das 
formas, buracos, miniaturas, esconderijos, numa busca pela estrutura da 
natureza. (2016, p.19) 

E quando estes movimentos são acionados, as falas em suas diversas mani-
festações se revelam. Dar espaço à fala passa por sensibilizar a escuta. É preciso 
efetivamente criar lugar para que este processo de autonomia aconteça. Cabe 
valorizar a fala com uma escuta integral e presente. Entender o brincar e o 
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movimento corporal que advém destas manifestações deve ser visto como um 
elemento essencial ao desenvolvimento da criança e o desafio é desconstruir o 
papel do adulto como centro do processo de aprendizagem. A escuta precisa se 
humanizar e entrar em harmonia com os processos cognitivos, já que a fala e a 
escuta são de unidades funcionais cerebrais diferentes. Escutar genuinamente 
requer aquietar o ímpeto da resposta imediata, a escuta pede silêncio, assim 
como pontua Paulo Freire (2019 p. 114) quando diz que “no processo da fala e 
da escuta, a disciplina do silêncio a ser assumida com rigor e a seu tempo pelos 
sujeitos que falam e escutam é um sine qua da comunicação dialógica”. A escuta 
chama a voz que precisa ser dita. O silêncio pode estar cheio de contentamento 
ou de dor. Escutar a criança pode não ser lógico e por vezes é necessário ajudá-la 
a se expressar por imagens e metáforas. É preciso uma sensível conexão com o 
outro. A escuta passa pelo sensorial e pelo corpo que brinca, e “a importância do 
brincar é sempre a precariedade do interjogo entre a realidade psíquica pessoal 
e a experiência de controle de objetos reais. É a precariedade da própria magia, 
magia que se origina na intimidade, num relacionamento que está sendo desco-
berto como digno de confiança” (WINNICOTT, 1975, p.71).

Ouvir o corpo da criança é uma sensível forma de escuta: o olhar, a testa 
franzida, a rigidez de músculos, um sorriso, uma gargalhada, pernas e pés ao 
vento, sejam disparados por uma corda batendo, um risco de amarelinha no 
chão ou um brincar com si próprio ou com o outro. Esse corpo fala e por vezes 
grita sem emitir um único som. No brincar temos a possibilidade de observar 
e mediar os aspectos simbólicos contidos nas vozes dos movimentos que nos 
dão pistas de possíveis caminhos a serem construídos com o outro, assim como 
sensivelmente coloca Maria Amélia Pereira, quando diz que:

Conviver com as crianças brincando nos estimulava a compartilhar 
daquela condição de comunhão e unidade que se manifestava como uma 
presença a ser reverenciada. O arquétipo da unidade presente na entrega 
da criança ao seu brinquedo ou às suas brincadeiras cunhava em nós a 
complexidade deste tema. Estávamos nos iniciando a uma compreensão 
mais profunda do que acontecia verdadeiramente naqueles gestos que 
reuniam o menino e o brinquedo em uma coisa só (2013, p.30).

A escuta do corpo passa pelos movimentos que a criança traz, e assim, enten-
der o movimento e a conexão aos processos psíquicos da criança, atingem um 
nível profundo de compreensão e escuta.

Ao pensar em movimento e processos psíquicos me aproprio das pesquisas 
envolvendo Rudolf Laban, bailarino que não dissociava expressão corporal e 
emoção, e conectou aos seus estudos dos fatores de movimento à teoria das 
funções psíquicas junguianas, definidas como intuição, sentimento, sensação e 
intelecto que demonstram a forma como uma pessoa se relaciona com os outros 
e com o mundo. Motta (2006) entende que para Laban estas funções psíqui-
cas se manifestam corporalmente no movimento que a pessoa quer fazer, na 
maneira como ela usa tempo, fluxo e espaço, fatores que compõe o movimento. 
Através do movimento a criança atinge estágios psíquicos que a auxiliará em 
seus processos de desenvolvimento.

Pensando nesta tríade corpo – movimento – psique, Mary Starks Whitehouse 
(1969), desenvolveu o Movimento Autêntico, que parte de um movimento de 
impulso interno que possibilita a manifestação de elementos simbólicos a serem 
explorados no campo do inconsciente. Este denominador se baseia na técnica 
de abordagem terapêutica sistematizada por Jung e chamada de imaginação 
ativa, uma proposta de intervenção terapêutica por meio da arte, cuja prática 
possibilita a formação de imagens simbólicas capazes de auxiliar em processos 
psíquicos.

Uma brincadeira artística, seja, ela manual ou corporal oferece à criança uma 
experiência que poderá afetá-la em suas dimensões psíquicas. Larossa (2002, 
p.21) afirma que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 
toca (…). A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase 
nada nos acontece”. Dentro deste pensamento, é possível dizer que as práticas 
artísticas contornadas por um sensível movimento de escuta possibilitam um 
potencial ambiente transformador para as necessidades emocionais da criança.

Confrontar as teorias relatadas com as práticas experienciadas oferece indí-
cios de possíveis caminhos a serem trilhados no desenvolvimento da criança de 
maneira sistêmica, acolhendo seus aspectos, físicos, cognitivos e emocionais. Tais 
investigações ainda seguem em caráter de pesquisa inacabada que vem se cons-
truindo no dia a dia e a cada momento, com novos dados, novos olhares e escu-
tas, compartilhadas com as meninas e os meninos que cruzam meu caminho.

“As crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade”. 
Mario Quintana 
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A expressão artística é muito antiga e recorrente na humanidade, no sen-
tido de que independente da época ou do lugar, a arte sempre foi usada como 
modo de expressão dos seres humanos, seja nas pinturas rupestres, no cubismo, 
surrealismo, grafites, na dança, na poesia etc. Penna (2013), afirma que desde a 
pré-história a arte é utilizada como meio de manifestação da visão de mundo, 
de preocupações, sentimentos e emoções, inclusive exercendo uma função ritu-
alística, sendo relacionada aos mistérios da época. Concordando com a autora, 
Girardi (2014) diz que desde tempos remotos o desenho e o fazer artístico têm 
uma importância fundamental na história da humanidade, pois sempre ajudou o 
homem a estruturar o seu “eu” ao poder tornar visível o invisível. Essa recorrên-
cia que permeia as vivências do ser humano foi o que Carl Gustav Jung, criador 
e principal arquiteto da psicologia analítica, definiu como arquétipos. Esse con-
ceito abrange todas as impressões gravadas pela repetição de reações subjetivas, 
sedimentos de experiências constantemente revividas pela humanidade - o 
autor diz que os maiores e melhores pensamentos da humanidade são moldados 
sobre imagens primordiais, como sobre a planta de um projeto (JUNG, 2013).

Jung considerava a imaginação como uma das principais funções da psique, 
a expressão direta da atividade vital e uma das principais formas pela qual a 
energia psíquica se manifesta (GAETA, 2012). É por meio das imagens e símbolos 
que estão expostos na pintura, na poesia, na literatura e na música, entre mui-
tas outras formas de expressão artística, que o reino do inconsciente pode ser 
representado. As imagens provenientes do inconsciente expressam conteúdos 
que se originam no berço da criatividade, o próprio inconsciente (FURTH, 2004). 

A psicologia reconhece a expressão artística como um meio propiciador para 
o acesso a conteúdos inconscientes. Na maioria das abordagens que pressupõem 
a existência do inconsciente, os desenhos são vistos como um meio de dar forma 
a conteúdos psíquicos e que, ao ser examinados no contexto clínico conside-
rando o histórico do sujeito, dispõem para o terapeuta diferentes recursos e 
informações sobre o seu paciente, de modo que a análise possa ser conduzida 
com a ajuda de elementos apresentados espontaneamente através desse modo 
de expressão. Ou seja, os desenhos são compreendidos como instrumentos de 
extrema riqueza subjetiva, que possibilita uma nova visão sobre a dinâmica 
psíquica do indivíduo. Na psicologia analítica, Jung explorou amplamente os 
desenhos ao pedir que seus pacientes representassem sonhos ou sentimentos em 
um papel - com isso, reconheceu a expressão gráfica como uma via simbólica 
para conteúdos inconscientes do sujeito, sendo um instrumento revelador de 
imagens e detalhes que auxiliam na compreensão do indivíduo como um todo.

Tendo seu início na clínica infantil da psicanálise e na análise dos sonhos de 
Jung, foram desenvolvidas diferentes compreensões sobre o uso dos desenhos e, 
ao mesmo tempo, foram elaborados instrumentos, métodos e técnicas diversos 
em torno da expressão gráfica, pensando no potencial e sua fácil aplicação no 
contexto clínico. Os métodos projetivos que se utilizam dos desenhos começaram 
a surgir, em sua grande maioria, no início do século XX; bem como a utilização 
de desenhos livres na clínica como alternativa à linguagem verbal, o desenho de 
mandalas e dos sonhos, o desenvolvimento da Arteterapia, entre outros. 

A grande maioria das publicações encontradas sobre expressão gráfica tem 
como enfoque o desenho infantil. Segundo Mèredieu (2006), por mais que esse 
assunto tivesse uma grande atenção por parte dos acadêmicos, as produções 
gráficas das crianças eram muitas vezes estudadas a partir dos referenciais de 
desenhos adultos, ou tendo um enfoque estético e tratando com superficiali-
dade as produções feitas pelas crianças. Porém, apesar dos recursos expressivos 
serem majoritariamente utilizados e explorados no público infantil, a linguagem 
não-verbal do desenho tem um impacto positivo independentemente da idade 
e das questões trazidas pelo sujeito, possibilitando que muitos conteúdos apa-
reçam por não passar pelos filtros da linguagem, sendo mais espontâneo e com 

pouco controle consciente. 
Girardi (2014), discute sobre a pouca valorização que as artes e outras ati-

vidades sensíveis e imaginativas têm tido na atualidade: durante a infância e a 
escolarização, as crianças tendem a parar de desenhar por causa do predomínio 
do raciocínio lógico-causal nos tempos atuais. O desenho não é ensinado nas 
escolas, e muitas das pessoas desistem de dar continuidade ao desenho pois ele 
é tido como “dom”, e não uma possível linguagem. Isso acontece pelas crianças 
serem incentivadas, desde pequenas, a ter um controle sobre o mundo, por esta-
rem inseridas nessa cultura ocidental que teme conviver com o mistério, com 
o inconsciente. De acordo com Chuí (apud GIRARDI, 2014, p. 25), “as pessoas 
desenham cada vez menos porque a vida moderna vai esfacelando, aos poucos, 
os instrumentos de reflexão e apreciação da vida”.

As seções a seguir trazem uma revisão dos modos com que os desenhos têm 
sido utilizados, entre eles os métodos projetivos, a Arteterapia e o desenho dos 
sonhos. Também é discutido como a análise desse símbolo permite que o sujei-
to amplie sua consciência e elabore questões antes não expressadas ou pouco 
desenvolvidas por ele, podendo, através da externalização dessa imagem pelos 
desenhos, se tornar mais consciente de seus conflitos e sentimentos. 

MÉTODOS PROJETIVOS COM DESENHOS
A expressão “métodos projetivos” foi apresentada por Lawrance R. Frank, 

em um artigo no Journal of Psychology de 1939. Nesse artigo, o autor ameri-
cano elabora a hipótese de que as técnicas projetivas desenvolvidas até então 
ofereciam acesso ao mundo dos sentidos, padrões e sentimentos inconscientes 
que o sujeito não conseguiria revelar por si só, trazendo a perspectiva de que 
esses métodos ajudariam e facilitariam a apreensão dos aspectos latentes e 
encobertos da psique (FRANK, 1939). “Essencialmente, as técnicas projetivas se 
distinguem dos testes de aptidão pela ambiguidade do material apresentado ao 
sujeito e pela liberdade que lhe é dada para responder” (ANZIEU, 1979, p. 16).

O campo da psicologia e das técnicas projetivas relacionadas ao simbolismo 
do desenho começaram a aparecer entre os anos 1920 e 1930, na prática clínica 
da psicanálise que introduziu o desenho como instrumento para a associação 
livre com as crianças, afim de substituir a expressão verbal pela gráfica, pela 
linguagem ainda ser pouco madura nesse público (ANZIEU, 1979). A utilização 
da técnica de desenhos teve seu início mais marcado pelo Teste de Goodenough, 
desenvolvido em 1926, que se baseava no número de detalhes da figura huma-
na e voltava-se para uma avaliação de nível mental (CAMPOS, 2014). Porém, 
a psicóloga americana percebeu que seu teste permitia a análise de fatores da 
personalidade, e vários psicólogos que utilizaram seu teste verificaram que o 
desenho oferecia indicações seguras para diagnóstico e mesmo prognósticos de 
traços de personalidade (CAMPOS, 2014). 

Segundo a autora, alguns desses psicólogos, trabalhando independentemen-
te e na mesma época, desenvolveram técnicas projetivas para o estudo da per-
sonalidade do sujeito depois das suas experiências com a análise de fatores inte-
lectuais dos desenhos - entre eles Karen Machover, que desenvolveu o Teste do 
Desenho da Figura Humana e John N. Buck, criador do HTP (Casa-Árvore-Pessoa) 
(CAMPOS, 2014). Pode-se ressaltar que nesse momento houve uma mudança na 
utilização dos desenhos na psicologia: até então, esse recurso era utilizado com 
o intuito de reconhecer questões intelectuais e cognitivas do sujeito, e a partir 
de seu uso, pôde ter sua potencialidade projetiva percebida e explorada pelos 
autores mencionados acima. Os métodos projetivos gráficos deixam de ter um 
cunho avaliativo e passa a exercer uma compreensão do que está sendo expres-
sado. A dinâmica da personalidade projetada nos desenhos pôde ser percebida 
e evidenciada através de informações a respeito do paciente, comparação com 
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dados do Rorschach e com o Teste de Apercepção Temática, associações livres e 
interpretação dos símbolos na análise (CAMPOS, 2014). 

Antigamente, os “testes” eram utilizados para se fazer um diagnóstico dife-
rencial, função que não é mais protagonizada pelos métodos com expressões 
gráficas. Atualmente, os métodos projetivos possibilitam um diagnóstico inicial 
do indivíduo, que ampara o desenvolvimento do acompanhamento psicológico 
por trazer conflitos e conteúdos inconscientes, ampliando a compreensão sobre 
o indivíduo. De acordo com Vagostello (2007), os métodos projetivos também 
podem ser usados como facilitadores de contato com os sujeitos, e assumir uma 
função interventiva à medida que o próprio ato de desenhar pode reconfigurar 
e ressignificar seus conflitos latentes. 

Considerando que os desenhos são um dos meios de produção artística e 
criativa que projetam conteúdos psíquicos no mundo, voltamo-nos a Hammer 
(1981), para quem os desenhos representam uma forma de linguagem simbólica 
que alcança uma camada mais primitiva e menos elaborada do sujeito. Ele diz 
que, diante da experiência de criar um desenho, a página em branco serve como 
um fundo sobre o qual o sujeito pode esboçar um vislumbre de seu mundo 
interno, como seus traços e atitudes, características de seu comportamento e 
também as forças e as fraquezas de sua própria personalidade (HAMMER, 1981). 
Pelo estudo de casos clínicos e dos aspectos expressivos da produção gráfica, o 
autor desenvolveu a ideia de que as atividades psicomotoras do sujeito ficam 
gravas no papel, e o conteúdo desses traços são determinados pela própria 
concepção do sujeito sobre si mesmo, consciente e inconscientemente. “Nesse 
tipo de desenho, os níveis inconscientes do sujeito tentem a utilizar símbolos” 
(HAMMER, 1981, p. 01).

Para Van Kolck (1984), os desenhos são constituídos em ótimas condições 
para a projeção da personalidade “possibilitando a manifestação mais direta de 
aspectos de que o sujeito não tem conhecimento, não quer ou não pode revelar, 
isso é, aspectos mais profundos e inconscientes” (p. 2). A autora segue a linha 
de raciocínio de que essas projeções de conteúdos se dão pelos desenhos serem 
um meio menos usual de comunicação do que a linguagem, tendo um conteúdo 
simbólico menos reconhecido. 

Gaeta (2013), ao se utilizar da psicologia analítica para sua a interpretação 
do Procedimento de Desenhos-Estórias, técnica criada por Walter Trinca (1972), 
declara que quando um conteúdo é representado e objetivado pelos desenhos, 
ele pode ser mais facilmente integrado à consciência, ampliando o quadro de 
referências do indivíduo. “A integração libera energia para a ação, ao mesmo 
tempo em que transforma a visão de mundo do paciente.” (GAETA, 2013, p. 
170). A linha de pensamento da autora está em consonância com a mostrada por 
quando ela diz que devemos prestar atenção à fantasia, linguagem da psique: 
é por meio dela que o ser humano torna-se capaz de se lançar em um processo 
de simbolização, podendo assim se tornar um criador interminável de novas 
possibilidades (GAETA, 2013).

Em sua maioria, além dos aspectos subjetivos suscitados nos desenhos, a 
leitura dos instrumentos geralmente se pauta em aspectos expressivos e for-
mais (como a pressão do traço, uso da cor, proporção da figura na folha, entre 
outros). Esses instrumentos ainda são utilizados devido também à sua rapidez, 
fácil aplicação e pouca despesa econômica. Além disso, os métodos foram cons-
truídos com embasamento teórico e científico, o que dá credibilidade e aumenta 
o alcance dos desenhos, por mais que não se limite a isso. Apesar das mudanças 
no modo de compreender e usar os métodos projetivos gráficos, é importante 
trazê-los para a discussão desse trabalho devido a seu protagonismo na compre-
ensão do desenho como meio de projeção de conteúdos inconscientes, linha de 
raciocínio que permeia esse estudo. 

MÉTODOS E TÉCNICAS COM DESENHOS SOB A ÓTICA DA
PSICOLOGIA ANALÍTICA: PSICOLOGIA ANALÍTICA E A ARTE

Carl Gustav Jung, criador da Psicologia Analítica, escreve sobre a arte e a 
obra poética em seu livro “O Espírito na Arte e na Ciência” de 1971, no qual 
discute a relação da psicologia analítica com a obra de arte poética, ao mesmo 
tempo em que questiona e esclarece qual o papel do olhar psicológico diante 
dessa expressão. O autor reconhece que a arte é, em sua manifestação, uma ati-
vidade psicológica, e que assim como em todas as atividades humanas que têm 
origem psíquica, pode e deve ser submetida a considerações de cunho psicológi-
co. Porém, pensando na arte como objeto de estudo da psicologia, é necessário 
levar em consideração que apenas o aspecto dela que existe no processo de 
criação artística pode ocupar esse lugar de ser estudado, diferente do aspecto 
do que é a arte em si e a sua essência, de modo a não violar a sua natureza. Para 
exemplificar, Jung usa como referência a religião, onde as considerações psico-
lógicas sobre esse assunto só se aplicam aos fenômenos simbólicos, sem tocar a 
essência religiosa - caso fosse possível de se fazer essa análise, poderíamos tratar 
a arte e a religião apenas como subdivisões da psicologia.

Diante da necessidade de diferenciar o olhar da psicologia analítica para a 
arte das interpretações psicanalíticas feitas até então, Jung critica como a lógica 
médica subordina seu objeto de estudo a um conceito genérico e a uma lógica 
causal, sem se perguntar pelo sentido da obra. Para Jung, pela maneira como 
Freud lida com as obras de arte relacionando com a história do artista - e, de 
certa forma, remontando essa trajetória até a primeira infância - a psicanálise 
não difere de uma “análise literário-psicológica profunda e de nuanças sutis” 
(JUNG, 1971, p. 57), o que Jung considera supérfluo, pois para ele, investigar o 
condicionamento prévio de uma arte só interessa se facilitar a compreensão do 
sentido da obra.  

Para essa linha de pensamento, a criação de uma obra de arte é interpretada 
da mesma forma que a neurose. Segundo Jung, mesmo que ambas apareçam 
nas mesmas condições psíquicas, não é possível interpretá-las desse modo sem 
assumir que a neurose é uma obra de arte ou vice-versa. Ele adverte que, com 
um movimento interpretativo, à medida que o interesse é desviado da obra de 
arte, o próprio poeta vira um caso clínico, e isso desvirtua do que a psicanálise 
da obra de arte se propõe a analisar – além disso, coloca essa discussão em um 
plano genérico, trazendo nada específico do artista e tampouco dando impor-
tância para a para a obra de arte em si. 

Ao falar sobre o papel da psicologia analítica diante da obra de arte, Jung 
destaca que a insistência no pessoal é inadequada nessa relação, já que a obra 
de arte não é um ser humano e nem uma personalidade, e por isso não poderia 
ser julgada por um critério pessoal: é uma ‘coisa’, algo suprapessoal - a obra de 
arte tem inclusive um sentido especial pois pode se libertar das estreitezas e das 
dificuldades insuperáveis de tudo que seja pessoal. O autor diz que poderíamos 
até falar na arte como um ser que utiliza o homem e suas disposições pessoais 
apenas como solo nutritivo, tendo sua própria força, ordenando-se conforme 
suas próprias leis, “configurando-se a si mesma de acordo com o que pretende 
ser” (JUNG, 1971, p. 60). Para ele, uma obra de arte é uma reorganização criativa 
das próprias condições prévias que a psicologia gostaria de derivá-la, sendo uma 
realização criativa que se aproveita livremente dessas condições. “A planta não 
é simplesmente um produto do solo, mas um processo em si, vivo e criador, cuja 
essência nada tem a ver com as características do solo” (JUNG, 1971, p. 60).

Depois disso, Jung diz que existem obras em prosa e verso que nascem da 
intencionalidade do autor e de sua determinação, visando algum resultado 
específico. Ao citar Schiller, ele relaciona essa possibilidade de origem da obra 
com o gênero introvertido: o artista tem seus critérios e uma liberdade para 
se expressar da maneira desejada, tendo todo seu material subordinado ao seu 
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processo artístico, e suas intenções conscientes em oposição ao objeto. Nesse 
movimento, o poeta é idêntico ao processo criativo independentemente se ele 
foi tomado pelo movimento criador como instrumento – sem que ele tenha 
consciência disso - ou se ele se colocou a frente desse movimento. Nesse caso de 
criação de uma obra intencional, o artista é a própria realização criativa, estando 
“completamente integrado e identificado com ela com todos os seus propósitos 
e todo o seu conhecimento” (JUNG, 1971, p. 61). 

Por outro lado, existe outro tipo de obra de arte que Jung vê como uma 
imposição ao artista, tendo sua mão assumida por uma força maior e sua 
consciência espantada com as próprias coisas que escreve e produz. Novamente 
citando Schiller, diz que essa possibilidade de origem da obra se relaciona com 
o gênero extrovertido, que se submete às solicitações do objeto - a obra de arte 
traz em si a sua própria forma, deixando de fora o que o artista gostaria de 
acrescentar, e impondo o que o artista não gostaria de aceitar. Cabe ao artista 
obedecer e seguir esse impulso, pois existe um sentimento de que a obra é maior 
do que ele, e nada pode ser imposto sobre o seu domínio. Ele tem consciência de 
estar submetido à sua obra (ou, pelo menos, ao lado), e o artista não se identifica 
com a realização criadora. “Mesmo contra sua vontade, tem que reconhecer que 
nisso tudo é sempre o seu “si-mesmo” que fala, que é a sua natureza mais íntima 
que se revela por si mesma anunciando abertamente aquilo que ele nunca teria 
coragem de falar.” (JUNG, 1971, p. 61)

Apesar da breve diferenciação entre os gêneros intro e extrovertidos, Jung 
ressalta que o mesmo poeta poderá ter atitudes diferentes em relação a cada 
uma de suas obras, não sendo esses modos de criação estritamente utilizados no 
caso de cada artista. Tendo em vista os dois processos de criação artística, Jung 
aponta que algumas dúvidas surgiram baseadas nas pesquisas sobre o incons-
ciente dentro da psicologia analítica, que revelaram “possibilidades de como o 
consciente não só pode ser influenciado pelo inconsciente, mas até dirigido por 
ele” (JUNG, 1971, p. 63). Diante disso, torna-se plausível supor que mesmo um 
artista mediado por um esforço consciente de compor a obra através dos seus 
critérios, essa falsa sensação de liberdade e do pleno gozo do criar inviabilizam 
que o artista olhe para suas outras vontades, pois ele se encontra completamen-
te absorvido pelo impulso criativo. Ao mesmo tempo, pensando no outro modo 
de criação artística, o outro tipo de poeta pode não conseguir sentir diretamente 
sua vontade pois a inspiração lhe aparece como alheia, como “externa”, embora 
seja o si-mesmo falando por ele nesse momento. “Assim sendo, a convicção do 
poeta de estar criando com liberdade absoluta seria uma ilusão de seu cons-
ciente: ele acredita estar nadando, mas na verdade está sendo levado por uma 
corrente invisível.” (JUNG, 1971, p. 63) 

Considerar o processo criativo como uma essência viva implantada na alma 
do homem se torna condizente com essa linha de raciocínio. A psicologia analíti-
ca entende a criatividade como um complexo autônomo que está fora da hierar-
quia do consciente. Esse tipo de complexo leva uma vida psíquica independente, 
de acordo com sua força e valor energético - essa força, Jung diz aparecer “ou 
como simples distúrbio de arbitrários processos do consciente, ou como instân-
cia superior que pode tomar a seu serviço o próprio Eu” (JUNG, 1971, p. 64).  A 
obra in statu nascendi como um complexo autônomo, assim como todos os 
outros, aparece e desaparece independente do arbítrio da consciência, de acordo 
com a tendência que lhe é inerente. Ou seja, o complexo criativo se desenvolve 
inicialmente de modo muito inconsciente, e que a partir do momento em que 
atingem o valor limiar da consciência, irrompem também no campo consciente. 
Pensando nesse movimento, Jung diz que essa associação com a consciência não 
significa uma assimilação, e sim uma percepção. 

Das obras discutidas até esse ponto, as ‘reconhecidamente simbólicas’, mos-
tram que têm condições de dizer mais do que elas realmente dizem - dessa 

forma, é possível de acontecer uma apropriação do símbolo, mesmo que não 
possamos decifrá-lo por inteiro. É importante ressaltar que o restante deste 
trabalho vai se estruturar em torno desse tipo de obra de arte, aquelas que são 
passíveis de uma análise simbólica. Por outro lado, a obra dita ‘notoriamente não 
simbólica’, nos permite uma apreciação e sensibilização mais relativa à estética 
- apesar disso, de acordo com um maior grau de evolução consciente, torna-se 
possível de apreender algo de novo de uma obra antes já vista e admirada. Ou 
seja, já existia na obra um símbolo escondido que pôde ser captado de outra 
forma em um outro momento, com o espírito renovado. “O símbolo é sempre um 
desafio à nossa reflexão e compreensão” (JUNG, 1971, p. 65). 

Depois de discutir e articular possibilidades e modos de criação da obra de 
arte, Jung se indaga acerca do real sentido da obra, pensando se a nossa persis-
tência em investigar isso não seria apenas uma interpretação, uma necessidade 
do nosso intelecto em buscar um sentido. Será que a arte só é, e nada significa? 
Afinal, quando pensamos na relação da psicologia com a arte, já não estamos 
falando da arte em si. “Já estamos fora da arte e nada mais nos resta senão 
especular e interpretar para que as coisas adquiram sentido, caso contrário, nem 
podemos pensar sobre o assunto.” (JUNG, 1971, p. 66). Nessa linha de pensamen-
to, o conhecimento exige que olhemos o processo criativo de fora, sem estarmos 
presos ao criativo em si. Mesmo nos afastando do mistério da vida, olhar esse 
processo de fora o torna uma imagem que exprime um sentido e que, relacio-
nando esse fenômeno com outros, pode levar à sensação de se ter esclarecido 
ou conhecido algo, trazendo um significado – e dessa forma, nos enquadramos 
nos requisitos da ciência. 

Pensando ainda no conceito de complexo autônomo criativo, a obra nos ofe-
rece uma imagem elaborada em um sentido mais amplo. Essa imagem, enquanto 
a pudermos conhecer como símbolo, é passível de análise. Se não for possível 
descobrir nela um valor simbólico, a imagem será para nós nada além daquilo 
que aparenta. Na visão da psicologia analítica, a obra de arte simbólica não 
tem origem no inconsciente pessoal, mas sim numa esfera mais inconsciente 
e mitológica, que traz imagens primitivas pertencentes ao patrimônio comum 
da humanidade: o inconsciente coletivo. Para o autor, o inconsciente coletivo, 
“não tem, sob condições normais, capacidade de consciência, não podendo ser 
levado, através de técnica analítica, à rememoração, pois ele não é reprimido 
e nem esquecido” (JUNG, 1971, p. 69). O inconsciente coletivo nada mais é do 
que possibilidades que foram deixadas de legado ao longo das vivências huma-
nas, sendo essas potencialidades “ideias a priori, cuja existência não se pode 
afirmar sem a experiência” (JUNG, 1971, p. 69). Segundo o autor, o processo 
criativo consiste numa ativação inconsciente do arquétipo e numa elaboração 
formalização na obra acabada. A formação dessa imagem primordial é, de certo 
modo, uma transcrição para a linguagem presente pelo artista, que possibilita 
encontrar o acesso a fontes mais profundas da vida, que lhe é negado por outros 
caminhos (JUNG, 1971).

O que Jung chama de imagem primordial são os arquétipos, que aparecem 
recorrentemente ao longo da história, sempre que há uma expressão livre da 
imaginação criativa. As elaborações da fantasia criativa, como a mitologia, por 
exemplo, de certo modo aguardam uma transcrição para a linguagem compre-
ensível, e esses conceitos ainda não criados poderiam nos transmitir um conhe-
cimento abstrato e científico dos processos inconscientes, que por sua vez, são 
as raízes dessas imagens primordiais. Devido a essa origem arquetípica, as obras 
de arte tendem a exprimir conteúdos relativos ao espírito de sua época. 

Como um último tópico relativo à obra de arte, o autor fala sobre o seu sig-
nificado social, que abarca justamente o espírito da época e o papel do artista 
em trazer à tona as formas que aquela época mais necessita, como aconteceu 
no período do romantismo, do naturalismo etc. Assim como os indivíduos, os 
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povos e épocas têm suas atitudes e tendências espirituais características; essa 
unilateralidade impede que muitos elementos psíquicos participem da vida, não 
podendo fazê-lo por serem incompatíveis com atitudes gerais, excluídos dessas 
tendências. O artista, deparando-se com uma insatisfação com o presente “recua 
até encontrar no inconsciente aquela imagem primordial adequada para com-
pensar de modo mais afetivo a carência e unilateralidade do espírito da época” 
(JUNG, 1971, p. 71). Essa ‘ânsia’ do artista permite que essa imagem advinda da 
camada mais profunda do inconsciente, ao se aproximar da consciência, modi-
fique sua forma e se configure de um modo que possa ser compreendia pelo 
momento atual do artista, seus contemporâneos.

Portanto, sob a ótica de Jung, as obras de arte permitem que haja um “pro-
cesso de auto regulação espiritual na vida das épocas e das nações” (JUNG, 1971, 
p. 71), demonstrando a importância que a arte tem não só para o artista, como 
para todo o seu entorno.

PSICOLOGIA ANALÍTICA E A ARTE PARA OS PÓS-JUNGUIANOS
Jung (2013) diz que os símbolos são criados tendo o arquétipo inconsciente 

como base e construindo sua imagem aparente de acordo com o que as ideias 
que o consciente adquiriu. Kast complementa essa definição trazendo a etimo-
logia da palavra como um compósito: o símbolo é uma realidade visível de uma 
outra realidade invisível, misteriosa, e só passa a ter esse significado simbólico 
quando isso é posto junto – a palavra deriva do grego symbolon, que signifi-
ca “um sinal para reconhecimento” (KAST, 2013). A autora também diz que o 
trabalho de interpretação de um símbolo é justamente achar a conexão entre 
essas realidades e olhar para o que essa faceta inconsciente está trazendo (KAST, 
2013). Penna (2014) entra em consonância com os autores citados ao dizer que 
o símbolo se configura trazendo elementos do âmbito pessoal e coletivo, “e 
coloca-se como um elemento a ser apreendido pela consciência, podendo ser 
compreendido e assimilado quando elaborado” (PENNA, 2014, p. 87) 

Tendo em vista a concepção de Jung sobre as obras de arte, Girardi diz que “o 
desenho é um lugar intermediário que faz ponte entre o inconsciente criativo e 
a consciência, trazendo materialidade ao invisível ou o invisível à materialidade” 
(GIRARDI, 2014, p. 23). Dessa forma, o desenho pode ser considerado um sím-
bolo por agrupar significados contrastados, podendo o numinoso ser expresso 
em suas linhas. O desenho, ao levar conteúdos inconscientes da psique do autor, 
afeta a estrutura do complexo e altera seu potencial (ENGELHARD, 2017). Na 
visão da Psicologia Analítica, essa qualidade dual do símbolo dá a possibilidade 
de transcender através do fazer artístico, podendo atingir o que antes se apre-
sentava como indizível. O símbolo sempre se apresenta como algo instigante, 
curioso e surpreendente para o sujeito devido ao seu cunho paradoxal (por tra-
zer em si um caráter numinoso ao mesmo tempo que se apresenta uma forma 
reconhecível por parte da consciência), e esse caráter enigmático e inconsciente 
do símbolo é o que o define como uma experiência arquetípica, não sendo pos-
sível captá-lo como um todo (PENNA, 2014). 

A autora também reconhece a existência de um impacto no contexto em 
que o símbolo surge, devido à grande carga de sentido e significado que esses 
fenômenos promovem. Pensando por esse viés, para que a compreensão psico-
lógica do símbolo seja elaborada com a amplitude necessária é preciso levar em 
consideração o contexto em que ele ocorre, com o intuito de acrescentar na 
investigação o momento atual do indivíduo, sua realidade objetiva e individual. 
Devido a isso, é importante dizer que a metodologia de compreensão simbólica 
na Psicologia Analítica permite que o fenômeno seja apreendido tanto no âmbi-
to pessoal como no coletivo, podendo estes ter maior ou menor peso de acordo 
com as circunstâncias a ser analisadas (PENNA, 2014).  

Penna (2014) afirma que o símbolo é um fenômeno psíquico passível de 
investigação justamente por um de seus aspectos ser uma ponte entre o cons-
ciente e o inconsciente. Apesar de nem sempre ser possível de se compreender o 
símbolo, o ego vai de encontro com a mensagem contida nele devido ao meca-
nismo de auto regulação da psique. Esse mecanismo é pensado por Furth, (2004) 
ao dizer que o símbolo libera energia psíquica inconsciente e tem um efeito 
transformador ao permitir que essa energia flua até o nível natural da consci-
ência, mesmo ela sendo incapaz de capturar seu significado de uma só vez. Ou 
seja, a produção de um símbolo, que traz consigo mais energia psíquica fluindo 
e disponível, faz com que o indivíduo tenha a possibilidade de se relacionar com 
esses novos conteúdos e ter um novo entendimento acerca do conflito com 
que se depara, podendo assim, compreendê-lo de uma nova forma, abrangendo 
novas possibilidades (FURTH, 2004). 

Isso se relaciona diretamente com o que o autor considera como objetivo 
da psicologia analítica: compreender o que o inconsciente está dizendo e trazer 
esses conteúdos para a consciência, tornando o indivíduo mais consciente em 
todos os sentidos da palavra. Segundo ele, as produções artísticas podem ser 
consideradas simbólicas na medida em que sua expressão tem essa potencialida-
de, sendo necessário elaborar o que aquilo pode significar para o indivíduo, com 
seus aspectos conscientes e inconscientes. Jung enxergava o valor dos desenhos 
que contêm símbolos do inconsciente, percebendo que eles poderiam ser úteis 
como agentes de cura. Nas palavras do autor, podemos ativar o poder curador 
do símbolo trazendo-o para a consciência e permitindo que essa energia flua 
(FURTH, 2004).

Pensando nos desenhos, podemos ver a expressão criativa como uma das 
maneiras que as emoções encontram para se expressar e para adquirir uma 
forma (ENGELHARD, 2017). Segundo Neumann (1974, p. 84 apud ENGELHARD, 
2017, p. 88), é através das cores e das formas que os sentimentos e as imagens do 
homem encontram para se expressar simbolicamente, demonstrando a relação 
do sujeito com os dois mundos. Pensando na prática clínica, é necessário inda-
garmos sobre o que aquela imagem nos comunica, tendo um olhar ampliado em 
relação aquela figura para que seja possível reconhecer e expandir os símbolos 
presentes no desenho e na pintura, sem teorizar e reduzir a expressão criativa. 

Concordando com Jung, Girardi fala da obra de arte e seu processo serem 
conduzidos pelo arquétipo Self, “que objetiva mostrar ao ego outros patamares 
do olhar sobre o indivíduo e suas atitudes em relação ao mundo. Assim, como 
nos sonhos, visa uma ampliação da consciência. (GIRARDI, 2014, p. 28). Para a 
autora, o objetivo da psicoterapia profunda é traduzir emoções, presentes nas 
imagens da fantasia, que se encontram indiferenciadas - ao significá-las, essa 
conexão permite integrar conteúdos à consciência. Por meio da vivência com a 
expressão gráfica, é possível perceber a força das imagens emergentes que visam 
essa integração. Segundo ela, o desenho é apenas uma das vias possíveis para 
que se recupere a comunicação do ego com o Self, seu Eu interior e inconsciente. 
“No desenho se dá forma não apenas a uma simples representação da natureza, 
mas a algo invisível que tem uma existência real” (ENGELHARD, 2017, p. 103).

DESENHO DOS SONHOS
Jung (2011) reconhece que Freud a partir de seu livro “A Interpretação dos 

Sonhos” (1899), abriu caminho para que se desenvolvesse a análise e pesquisas 
acerca dos conteúdos oníricos. Para isso, o psicanalista reconheceu desde o início 
que não era possível empreender qualquer tipo de interpretação sobre os sonhos 
sem a colaboração do sonhador, que diante do relato do sonho traz não só um, 
mas diversos sentidos em suas palavras.  

Jung considera que uma das limitações da psicologia médica seria justamen-
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te na compreensão dos sonhos, pois estes não se encaixam em uma lógica causal 
ou sob a investigação de um diagnóstico/ prognóstico. Quando se trata de inves-
tigar e tentar desenrolar o sentido de um sonho, ou seja, reconstituir o contexto 
e os nexos causais que envolvem aquelas imagens, estamos falando em motivos 
oníricos. Essa concepção vai além do que as lembranças podem alcançar, ou de 
algo que o sujeito pode nos informar conscientemente: as manifestações desses 
‘motivos’ vão além do que nos é palpável e consciente, fazendo com que seja 
necessária uma relação dual para que se limite a diversidade de significações 
tangíveis diante de uma expressão involuntária do inconsciente, como é o sonho 
(JUNG, 2011). 

Precisamos das associações do sonhador para que seja dado sentido à irra-
cionalidade expressa no sonho - o sonhador, de modo geral, se mostra muito 
sensível não só para as observações errôneas do terapeuta sobre seu relato, 
mas principalmente, sobre as observações certas. Ao mesmo tempo, para que se 
possa fazer o processo de análise de significação e a reconstituição do contexto 
de um sonho, é necessário uma relação dual para a elaboração desse conteúdo, 
e pressupõe-se que o analista seja dotado de “empatia psicológica, capacidade 
de combinação, penetração intuitiva, conhecimento do mundo e dos homens” 
(JUNG, 2011, p. 241). 

A autonomia do inconsciente permite que os sonhos tenham um funciona-
mento independente da consciência, sendo eles muitas vezes expressões con-
trárias à consciência e às suas intenções (JUNG, 2011). Por mais que os sonhos 
nos tragam recordações, reflexões e lembranças de cunho consciente, eles “des-
pertam coisas que dormiam no seio da nossa personalidade, e revelam traços 
inconscientes nas suas relações com o meio ambiente” (JUNG, 2011, p. 244). 
Jung diz que é raro um indivíduo que tenha analisado os seus sonhos com um 
bom terapeuta por um longo período, não perceba seus horizontes expandirem 
e enriquecerem.

Diante dessa compreensão acerca dos conteúdos oníricos, foi Jung que 
propriamente começou a usar a linguagem artística associada à psicoterapia, 
pedindo a seus pacientes que desenhassem seus sonhos, sentimentos e conflitos. 
Ele verificou, em seu trabalho clínico, que a produção artística, ao estimular a 
concentração, a imaginação e a criatividade, poderia apresentar tanto a função 
de conservar a ordem psíquica como de restabelecê-la (GAETA, 2010). Essa lógica 
condiz com o que ele considera o caráter compensatório dos sonhos, que pode 
aparecer como ajustes momentâneos de atitudes unilaterais ou de reestabele-
cimento de equilíbrio em alguma situação. Para o analista, esses movimentos 
compensatórios estão ligados por um sentido mais profundo e bem elaborado, 
fenômeno que ele nomeia como processo de individuação. Jung (2011) diz 
que muitas vezes se impõe a necessidade de esclarecer conteúdos obscuros 
imprimindo-os de uma forma visível, o que pode ser feito através de desenhos, 
pinturas ou modelagens. E também, para o autor, é justamente pelo comporta-
mento compensatório do sonho que a análise dual adequada desses conteúdos 
abre novos caminhos para que se saia da estagnação, promovendo novos pontos 
de vista e para que se tragam elementos esclarecedores da situação do paciente, 
de uma maneira que o processo de cura possa ser favorecido com essas análises 
(JUNG, 2011).  

Tendo em vista o desenvolvimento da arte na prática da psicologia analítica, 
essa abordagem considera a criatividade artística uma função psíquica natural e 
estruturante, cuja capacidade de cura está em dar forma e transformar conte-
údos inconscientes em imagens simbólicas, podendo assim analisar as imagens 
criadas por eles como uma simbolização do inconsciente individual e coletivo 
(REIS, 2014). 

A compreensão dos conteúdos trazidos nos desenhos, como apontado 
anteriormente, parte da premissa que eles se originam no mesmo lugar que os 

sonhos: o inconsciente. Ao discutir o uso do Procedimento Desenho-Estórias na 
abordagem junguiana, Gaeta (2013) traz a importância da sequência de dese-
nhos como meio de visualizar uma estrutura dramática apresentada, ou seja, de 
acompanhar o movimento projetivo de começo, meio e fim. Independentemente 
se eles são feitos para representar sonhos, se são decorrência das instruções 
do “teste” ou feitos de forma espontânea, a sequência dos desenhos permite 
vislumbrar desfechos, as soluções apontadas e complexos constelados. Nise da 
Silveira, em 1981 já ressaltava a importância de se observar a sequência dos 
desenhos, até para fins de pesquisa: acompanhando os desenhos, é possível ver 
com clareza o desdobramento de processos intrapsíquicos, e é só a partir dessa 
análise que se torna possível detectar temas e conteúdos que vão além do pes-
soal, de cunho arquetípico e coletivo (SILVEIRA, 1981). 

Nos trabalhos de Jung com os sonhos de seus pacientes, olhar o desenvolvi-
mento da sequência também trouxe ao analista novas perspectivas dos proces-
sos internos do paciente. Pensando nos desenhos dos sonhos como um recurso 
utilizado majoritariamente na clínica, acompanhar e revisitar os conflitos e as 
transformações expressados através dos desenhos, permite que haja uma com-
preensão maior do processo daquela pessoa, enriquecendo o acompanhamento 
por parte do terapeuta. 

ARTETERAPIA
Existem diferentes definições de arteterapia ao redor do mundo, mas que 

partem de um entendimento comum da “arte como terapia” – ou seja, de que 
o produzir artístico, por si só, já é terapêutico. Uma das concepções básicas 
dessa técnica é que todos os seres humanos têm a capacidade de expressar seus 
conflitos internos através de imagens visuais. A arteterapia utiliza-se dos meios 
artísticos como principal modo de comunicação, sem que haja a necessidade de 
o paciente ter contato ou habilidade no fazer artístico, pois a análise feita pelo 
arteterapeuta não se baseia na estética: o objetivo global é a promoção do cres-
cimento pessoal, entendendo o uso dos materiais artísticos como propiciador de 
mudanças no sujeito (MARTINS, 2012). Essa abordagem tem o intuito de estimu-
lar diferentes possibilidades de expressão durante o processo terapêurico, “para 
que o paciente possa estabelecer uma ponte entre seu mundo interno (subjetivo) 
e o mundo que o rodeia (objetivo) (OLIVEIRA, 2014, p. 11).

A arteterapia foi pensada a partir dos estudos da Psicologia que traz as ima-
gens criadas na arte como “uma via de acesso privilegiada ao inconsciente, pois 
elas escapariam mais facilmente da censura do que as palavras” (REIS, 2014, p. 
144), e tendo em vista também a inserção de recursos artísticos na clínica por 
Jung. O desenho como valor terapêutico em si mesmo tem disso desenvolvido 
paralelamente ao aumento do uso dessa ferramenta em contextos psicoterápi-
cos de diferentes abordagens, como meio de contato, investigação e tratamento 
(VAN KOLCK, 1984).

A partir disso, diferentes profissionais desenvolveram o raciocínio colocado 
por essas duas vertentes teóricas da psicologia, como a educadora Margareth 
Naumburg, considerada a fundadora da arteterapia por ter sido a primeira a 
sistematizá-la em 1941 (ANDRADE, 2000), e a psiquiatra Nise da Silveira, que se 
utilizava da arte como modo alternativo às medicalizações de pacientes psiqui-
átricos em um ateliê no Brasil, perto dessa mesma época (SILVEIRA, 1981). 

Tendo como ponto comum dos diferentes referenciais teóricos a arte como 
meio da expressão da subjetividade, a relação terapêutica na arteterapia pres-
supõe uma dinâmica dialógica triangular, que envolve o sujeito criador, a obra 
e o receptor (terapeuta) (MARTINS, 2012). Reis diz que o trabalho do psicólogo 
com a mediação pelo fazer artístico permite a transmutação pela arte, recon-
figurando emoções, sentimentos, pensamentos e outros conteúdos subjetivos 
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em novas formas e sentidos. “Ao criar na arte, o sujeito se recria na vida (REIS, 
2014, p. 149). 

De acordo com a autora, apesar de diferentes abordagens da psicologia se 
debruçarem sobre a arte trazendo diferentes modos de compreensão a esse pro-
cesso, todas partem de uma ideia central que pensa a atividade criadora como 
um instrumento e a arte como um caminho de transformação subjetiva. Todas 
elas reconhecem que a arte promove autoconhecimento e potencializa a cria-
tividade, consideradas habilidades essenciais ao desenvolvimento do indivíduo 
ou até mesmo de um grupo com o qual o psicólogo pode estar trabalhando. “A 
proposta é que qualquer um pode se beneficiar da possibilidade de se expressar 
de um modo livre, natural e intuitivo, exercendo o potencial humano da criati-
vidade” (CIORNAI, 2005 apud OLIVEIRA, 2014, p. 12).

Para Ciornai (1995), a arteterapia traz como noção central que a linguagem 
artística reflete nossas experiências interiores, em muitos casos melhor do que 
a fala, sendo capaz de proporcionar uma ampliação da consciência acerca dos 
fenômenos subjetivos. “Em terapia, a criação artística dá margem a observação, 
reflexão, interação, diálogo e elaboração, e, assim, proporciona o reconheci-
mento da dinâmica psíquica” (GAETA, 2010, p 18). Por não passar pela análise 
racional que acompanha o discurso verbal, a arte permite uma comunicação 
mais direta do universo emocional, facilitando o contato do sujeito com suas 
questões por um viés criativo, podendo reconfigurá-las em novos sentidos (REIS, 
2014). “Na arteterapia, o fazer artístico se constitui como mediação no processo 
de autoconhecimento e de (re) significação do sujeito acerca de si próprio e da 
sua relação com o mundo” (REIS, 2014, p. 148).

Segundo Oliveira (2014), a arteterapia também pode contribuir para a flui-
dez no discurso de pacientes que se encontram bloqueados ou desorganizados 
para falar sobre suas questões e sentimentos. Isso se dá pelo sujeito reconhecer 
conteúdos afetivos na expressão criativa, o que torna as suas verbalizações 
menos enrijecidas à medida que ele percebe que pode representar em imagens 
as suas experiências subjetivas e dar formas ao seu mundo psíquico no processo 
terapêutico. 

Apesar de auxiliar na elaboração do conteúdo expresso artisticamente, 
Martins (2012) afirma que a capacidade de se expressar verbalmente não ocupa 
um papel central nesse tipo de processo terapêutico. Isso possibilita uma maior 
abrangência da técnica, que pode também ressignificar o potencial de expressão 
de crianças, pacientes com psicopatologias, adultos e idosos que não dispõe da 
fala, por exemplo, ou tem dificuldade de se expressar dessa forma. Com isso, a 
arteterapia se estende e abrange públicos que outros meios terapêuticos não 
alcançam, sendo uma técnica de fácil aplicação e que também possibilita um 
envolvimento transdisciplinar (MARTINS, 2012). 

ARTETERAPIA E PSICOPATOLOGIA
Pensando nos grupos em que a Arteterapia é amplamente utilizada, muitos 

psicólogos e outros profissionais da saúde se debruçaram sobre os pacientes 
psicóticos, com o intuito de compreender que impactos positivos a arte poderia 
gerar na organização psíquica desses sujeitos. Jung vê na patologia um movi-
mento inconsciente de compensar ou complementar uma atitude unilateral 
do ego, ou seja, uma tentativa da psique de se reestabelecer (OLIVEIRA, 2014).  
Segundo Gaeta (2013), as conquistas da psicologia permitem compreender que 
a origem dos transtornos psíquicos é decorrente da impossibilidade de integrar 
conteúdos inconscientes à consciência. Como discutido anteriormente, esse 
movimento de integração pode ser facilitado através dos recursos artísticos.

Jung considera o complexo criativo como autônomo, ou seja, que ele se 
desenvolve “usando a energia retirada do comando consciente da personalidade” 

(JUNG, 1971, p. 68). Devido a esse movimento, ele considera que essa força que 
domina o artista ao criar a sua obra, se relaciona de modo real com o estado 
patológico, mesmo sem que o artista se identifique com ele. Ao explicar o con-
ceito de complexo autônomo explicita que qualquer pessoa pode ser dominada 
dessa forma a qualquer momento – isso deixa claro que esses tipos de complexo 
nada tem de doentio em si, “apenas sua manifestação frequente e incômoda 
evidência sofrimento e doença” (JUNG, 1971, p. 67). 

A dificuldade de comunicação verbal no trabalho de Nise da Silveira com 
indivíduos psicóticos, foi o que fez a psiquiatra explorar diferentes meios para 
entrar em contato com esses pacientes, em sua maioria diagnosticados com 
esquizofrenia. Para a psiquiatra, “pintar seria agir. Seria um método de ação 
adequado para defesa contra a inundação pelos conteúdos do inconsciente” 
(SILVEIRA, 1981, p. 13).  

A autora relata que a sua experiência no atelier mostrou um recuo dos 
pacientes em relação à realidade externa (vivenciada de modo ameaçador) ao 
mesmo tempo que também revelava um medo da realidade interna, que poderia 
ser até mais perigosa. Diante desse cenário e de meios de comunicação desarti-
culados devido ao quadro diagnóstico, os esquizofrênicos se utilizaram de outro 
tipo de linguagem, sendo essa mais direta e carregada de força psíquica. 

Diante de um cenário ainda muito manicomial e um jeito patologizante de 
cuidado à saúde mental, Nise, com o intuito de ressaltar o aspecto humano das 
produções artística dos pacientes que tratava, se aproximou da lógica apresen-
tada por Jung de que o homem procura um refúgio e um ponto de tranquilida-
de com os processos de abstração. Isso andava no sentido contrário do que os 
médicos da época pensavam: pela pouca presença de figuras humanas e de for-
mas orgânicas nos desenhos dos psicóticos, eles interpretavam as obras como o 
desligamento do mundo real, um embotamento da afetividade daqueles sujeitos. 

Nise considera a expressão plástica o modo menos difícil de acessar o mundo 
interno dos pacientes esquizofrênicos, pelas imagens pintadas serem autorre-
tratos da situação psíquica que podem ser revisitadas de tempos em tempos. 
Com esse recurso, pode ser feito um “esclarecimento diagnóstico, controle da 
evolução de casos clínicos, meio para a compreensão da dinâmica dos sintomas” 
(SILVEIRA, 1981, p. 115). 

Por ser um meio de dar forma ao momento psíquico do sujeito em ques-
tão, a autora afirma que uma expressão gráfica nunca será apenas uma mera 
representação dos sintomas da pessoa. Os pacientes do ateliê em que trabalhava 
desenhavam figuras desmontadas, quebradas e cindidas, representações possí-
veis para o caos e desorganização de uma psicopatologia. Mas, ao mesmo tempo, 
Nise observou que muitos dos pacientes também faziam desenhos simétricos, 
regulares e que se organizavam em torno de um centro. Ao entrar em contato 
com o próprio Jung em 1954, a psiquiatra confirmou que aquelas expressões 
poderiam ser consideradas o que o autor chama de mandala: esse tipo de 
desenho é uma simbolização do próprio Self, onde reside o sentido e a função 
curativa de cada indivíduo. 

Ao estudar a bibliografia de Jung que fala sobre esse tipo de desenhos, Nise 
(1981) se deparou com a informação de que as mandalas tendem a aparecer 
em momentos de dissociação ou desorientação psíquica, não só nos casos de 
saúde mental, mas também em indivíduos considerados saudáveis, que podem se 
desorganizar diante de uma situação complicada em sua vida. Seguindo a visão 
da psicologia analítica, elas apareceriam como uma “tentativa de autocura que 
não se origina na reflexão consciente, mas de um impulso instintivo.” (JUNG, 
1968 apud SILVEIRA, 1981, p. 54).  Isso é decorrente do fato do desenho se 
organizar em torno de um centro, tendo todos os seus elementos relacionados 
ao ponto central. As imagens circulares, presentes na arte desde a pré-história, 
se configuram como tentativas e esboços de uma psique organizada e equilibra-
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da. Nise (1981) compreende que o estudo minucioso de cada uma das mandalas 
produzidas pelos seus pacientes trariam indícios clínicos de grande importância 
ao dar expressão à situação psíquica do sujeito daquele momento. 

A psiquiatra se interessou pelo tema por muitas das mandalas serem surpre-
endentemente harmoniosas para um paciente esquizofrênico - isso significaria 
uma “intensa mobilização de forças auto curativas para compensar a desordem 
interna” (SILVEIRA, 1981, p. 65. Apesar do interesse nesse tipo de desenhos espe-
cífico em determinado momento, Nise compreendia a importância da arte como 
um todo: ela entendia que a objetivação das imagens simbólicas no desenho 
e nas pinturas poderiam promover a transferência de energia entre diferentes 
níveis psíquicos, devido à imagem não ser estática, e sim algo vivo que possui 
uma eficácia curativa. Segundo a autora, o símbolo é o ator responsável pela 
transformação da energia na psique, sendo a criação de imagens simbólicas o 
meio com que o processo psíquico desenvolve seu dinamismo, como vimos ante-
riormente (SILVEIRA, 1981).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na psicologia analítica, Jung começou a utilizar-se do recurso gráfico como 

meio de representar sentimentos e principalmente sonhos dos pacientes através 
de imagens. Os conteúdos oníricos sempre tiveram uma grande importância na 
psicologia desenvolvida por Jung - ao ser representado em um papel em branco, 
diferentes aspectos do sonho são expressados e, na relação com o outro, torna-
-se possível uma análise simbólica dessas imagens, pois esse recurso possibilita 
outros meios de compreensão. Depois desse movimento, outras técnicas e modos 
de interpretação foram criados em torno dos desenhos, abrangendo outros 
modos que esse recurso poderia ser utilizado. 

O trabalho de elaboração dos conteúdos trazidos é facilitado quando o 
sujeito se depara com uma imagem fora de si, no papel, transformando todo o 
caos e a complexidade em uma imagem concreta, objetivada. Lidando com um 
objeto externo, e vislumbrando suas questões à distância, o sujeito pode elaborar 
seus possíveis significados na troca com o outro. Toda essa dinâmica possibilita 
que certos aspectos possam ser percebidos e contemplados pelo paciente por 
um novo viés, podendo aparecer conteúdos antes não disponíveis ao indivíduo. 
Como apresentado até aqui, esse movimento é facilitado pela concretude trazida 
pelo desenho e pelo aspecto simbólico da criação artística.

Jung (1971), ao definir o complexo criativo como autônomo, reconhece nesse 
movimento a presença de uma carga energética que poderia promover o equi-
líbrio e a ampliação da consciência do sujeito artista. Isso se torna possível pois 
as imagens trazidas nas produções artísticas são passíveis de simbolização, o que 
permite que essa energia flua para a consciência. 

Apesar do seu desenvolvimento criativo ter origem arquetípica que revelam 
traços e tendências espirituais da época que o sujeito está inserido, os desenhos 
e as pinturas trazem traços e conteúdos inconscientes passiveis de integração 
à consciência através da análise, pela imagem representada no papel ser, em si, 
um símbolo. O processo de simbolização é inerente ao sujeito, sendo ele o pro-
tagonista na iluminação de conteúdos inconscientes, mas o processo terapêutico 
facilita a compreensão e a análise do símbolo.

Van Kolck (1984), ao falar das técnicas projetivas, diz que o grafismo pode 
ser usado como forma de comunicação, e que, além das projeções que ocorrem 
devido à essa alternativa a linguagem verbal. Kast (2013), ao discorrer sobre um 
caso e o processo de compreensão dos símbolos emergentes das pinturas de uma 
paciente, traz um complemento ao dizer que os mecanismos de defesa também 
podem aparecer quando o sujeito se depara com um conteúdo simbólico – que 
como vimos até aqui, pode ser elaborado e integrado ou poderia se dissipar 

diante de defesas e impossibilidades conscientes de apreender esses conteúdos. 
(KAST, 2013).

O processo terapêutico tem como objetivo que o sujeito amplie sua consciên-
cia e perpetue no seu processo de individuação. Isso consiste em uma aproxima-
ção do sujeito com o seu Self, e o processo de compreensão dos símbolos é um 
elemento de extrema importância para que isso seja possível. Van Kolck (1968) já 
havia comentado sobre o grande proveito que uma sequência de desenhos pode 
trazer para a compreensão do processo que está sendo projetado nos desenhos. 
Observar a transformação da expressão e da compreensão do sujeito em rela-
ção aos seus conflitos (ou sonhos), permite um vislumbre de como a relação da 
consciência com o Self está acontecendo.

Porém, apesar de todos os apontamentos feitos em relação às vantagens 
do uso do desenho em diferentes contextos da psicologia e sobre os métodos 
projetivos que se utilizam desse recurso, academicamente o desenho é explorado 
com maior foco no âmbito da psiquiatria e no público infantil. Existem poucas 
bibliografias e pesquisas que falem sobre os desenhos produzidos por adultos 
ditos saudáveis, principalmente quando se trata de produções espontâneas – as 
obras do sujeito que não leva arte como seu principal foco, mas como modo de 
se expressar, de descarregar a energia. 

Como mostrado por Girardi (2014), as crianças são pouco incentivadas a 
manter seu raciocínio e meio de expressão criativos, e levam esse costume 
para a vida adulta. Pensando pelo lado da psicologia analítica, faz sentido que 
a maioria das publicações e estudos feitos com a arte se remetam ao público 
infantil ou às psicoses: são os dois públicos que mais se utilizam dos desenhos 
no contexto terapêutico. Porém, tendo em vista tudo que a Psicologia Analítica 
poderia produzir de conhecimento em relação às expressões gráficas (sejam elas 
sobre sonhos, sentimentos ou produções espontâneas), falta colocar em discus-
são as produções dos desenhistas que não vivem disso, ou seja, que utilizam-se 
da arte como meio de expressão de conflitos e sentimentos, como um modo 
de descarregar seus pensamentos. Isso o torna artista, mas não coloca a arte 
como centro da sua vivência, e sim como um recurso que perdurou em sua vida 
para que o desenhar pudesse exercer essas funções que discutimos até aqui. 
Independentemente de ser trabalhado na psicoterapia ou não, temos a artetera-
pia como exemplo para discutir sobre o desenhar como terapêutico em si, fato 
que poderia ser aproveitado para a discussão desses sujeitos.  

Além disso, Barcellos (2006) relata que dentro do campo de estudo da pró-
pria psicologia analítica, de todas as obras e assuntos discutidos por Jung, a 
discussão sobre a obra de arte é a menos explorada de todas. Tendo em vista 
que essa é a pauta que permeia todo esse trabalho, reitero a importância de se 
debruçar sobre essa área de conhecimento, com o intuito de ampliar os alcances 
da compreensão da psicologia analítica sobre os fenômenos humanos. Pensando 
em todas as áreas que são passíveis de estudo por parte da psicologia feita por 
Jung, as artes, a expressão criativa da imaginação, deveriam ocupar um espaço 
maior entre os estudiosos dessa área. Diante de um mundo tão resistente ao 
contato com o inconsciente, com as simbolizações e baseado em uma lógica 
cada vez mais matemática e enrijecida, as manifestações artísticas têm apareci-
do de novas formas, contemporâneas, ainda não devidamente exploradas pelos 
estudiosos da nossa área – entre eles, podemos pensar nos grafites, nas obras de 
artes contemporâneas, no RAP etc. 

Diante dessas observações, considero necessário que haja um maior volume 
de pesquisas na psicologia analítica sobre a arte como um todo, deste modo 
possibilitando a ampliação da compreensão da psique criativa. Além disso, vale 
ressaltar que essas pesquisas poderiam ser feitas com públicos antes pouco 
explorados, inclusive dos indivíduos que se utilizam da arte como modo de se 
expressar, sem que haja compromisso com nada externo além de si mesmo. 
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Tendo em vista o objetivo de fazer um levantamento bibliográfico sobre o 
tema da expressão gráfica na psicologia analítica, esse trabalho trouxe uma 
compreensão teórica sobre os desenhos e seu cunho simbólico, relacionando-
-o com os possíveis usos desse método na prática do psicólogo. Vale ressaltar 
que existe uma grande dificuldade em tratar desse assunto de modo objetivo e 
científico, visto que a maior parte do processo e suas consequências aparecem 
na prática e são construídas na relação com o outro, através da troca. Como 
demonstrado ao longo do trabalho, apesar de ser o próprio sujeito que dita o 
seu processo terapêutico, a vivência e a utilização desses recursos trazem uma 
compreensão extremamente enriquecedora sobre o indivíduo, que transgrede e 
acrescenta aos delineamentos teóricos sobre o assunto. 
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A literatura sobre saúde e espiritualidade é crescente e são vários os estudos e 
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cias anômalas e religiosas. Diversas experiências desse tipo e questionamentos 
sobre elas permearam a vida e impactaram diretamente a obra de C. G. Jung. 
Assim, por meio de uma revisão narrativa na literatura junguiana, este artigo 
busca (1) explicitar a relevância histórica dos estudos relacionados à religião 
para a construção do pensamento junguiano, (2) apresentar noções e concei-
tos junguianos fundamentais para a compreensão dos significados de religião, 
espiritualidade e saúde (3) e discutir as possíveis implicações da religião e da 
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Nos últimos anos, é crescente a quantidade de publicações que abrangem as 
relações positivas e negativas entre religião e espiritualidade com a saúde física e 
mental (KOENIG, 2009; KOENIG, 2012; MOREIRA-ALMEIDA et al., 2014; ASHOU-
RI et al., 2016; VITTORINO et al., 2018). No Brasil, os aspectos mais pesquisados 
nessa interface são uso de álcool e drogas, qualidade de vida, sexualidade, HIV, 
transtornos mentais, ayahuasca, câncer, avaliação da religiosidade e espirituali-
dade e coping religioso e espiritual (DAMIANO et al., 2016).

As definições de religião e espiritualidade usadas na literatura são variadas 
e controversas (CATRÉ et al., 2016). Dentre essa variedade de compreensões, de 
acordo com Zangari e Machado (2018, p.15), a religião pode ser entendida como 
instituição, um sistema “com discursos e práticas que falam sobre uma realidade 
transcendente, ou seja, que vai além do mundo físico”. Ainda, segundo os mes-
mos autores, “a espiritualidade é relacionada ao sentido que percebemos ou que 
damos à vida”, podendo ser ligada ao transcendente ou não (2018, p.15). Assim, 
existem espiritualidades religiosas e espiritualidades não religiosas. 

Embora a maior parte das pesquisas atuais em saúde e espiritualidade sejam 
da área médica – especificamente da psiquiatria, abordando principalmente a 
saúde mental –, as origens desse campo de pesquisa remontam aos primórdios 
da psicologia como ciência (ALMEIDA & LOTUFO NETO, 2004; ALVARADO et al., 
2007; MARALDI, MACHADO & ZANGARI, 2010; MARALDI, 2011; MOREIRA-AL-
MEIDA, 2013; SOMMER, 2014). No final do século XIX e início do XX, era co-
mum, na ciência psicológica, o estudo de fenômenos religiosos e das experiências 
anômalos (CARDEÑA, LYNN & KRIPPNER, 2013), que forneceram subsídios para 
a construção de conceitos psicológicos como inconsciente, dissociação e estados 
alterados de consciência (ELLENBERGER, 1970; MARALDI, 2011). 

O termo experiências anômalas designa uma classe de experiências incomuns 
que embora possam ser frequentes na população geral, se desviam das expli-
cações científicas usuais e do paradigma científico vigente (CARDEÑA, LYNN 
& KRIPPNER, 2013). Experiências anômalas são, por exemplo, experiências de 
quase morte, experiências de psicocinesia e percepção extrassensorial, experiên-
cias místicas, estados alterados de consciência, curas inexplicáveis, experiências 
de abdução por alienígenas e outras. Essa terminologia é atual e não era usual 
nos tempos de Carl Gustav Jung, muito embora os fenômenos ocorriam e já 
eram abarcados pela chamada psychical research (pesquisa psíquica). Jung es-
teve envolvido com a temática da religião ao longo de sua vida e participou da 
investigação de fenômenos anômalos, notadamente as experiências mediúnicas 
(SHAMDASANI, 2015) e de sincronicidade, termo cunhado por ele para definir a 
ocorrência de um fenômeno físico significativamente relacionado à um estado 
psíquico, sem que houvesse conexão causal (MAIN, 1997).

A palavra espiritualidade -  contemporânea e não usual na época de Jung 
- não é muito expressiva na obra junguiana, podendo nela ser designada por 
religião e religiosidade (DORST, 2015). Byington (2008, p.7) corrobora essa afir-
mação ao esclarecer que a compreensão de espiritualidade na psicologia jun-
guiana ocorre por meio da perspectiva arquetípica, que “considera os eventos 
existenciais baseados numa vivencia simbólica que os relaciona com o processo 
de individuação”, relacionado e regido pelo “Arquétipo Central, chamado de Deus 
nas religiões”. Nessa perspectiva, a espiritualidade é relacionada intimamente ao 
processo de individuação, essencial para compreendermos a noção de saúde na 
perspectiva da psicologia analítica. Nela, identifica-se a religiosidade como um 
fenômeno psíquico inerente a todos os indivíduos, diferenciando do que se en-
tende por religião instituída ou organizada. Apesar disto, Jung estudou a simbo-
logia presente nas religiões e as definiu como manifestações de conteúdos ar-

Nota: Mateus Donia Martinez e Ricardo Assarice dos Santos agradecem à Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro para realização do presente trabalho.

quetípicos, ou seja, aspectos psicológicos universais que preexistem à consciência 
e são conteúdos do inconsciente coletivo presente em todas as pessoas.

Sendo assim, buscamos (1) explicitar a relevância histórica dos estudos rela-
cionados à religião para a construção do pensamento junguiano, (2) apresentar 
noções e conceitos junguianos fundamentais para a compreensão dos signifi-
cados de religião, espiritualidade e saúde (3) e discutir as possíveis implicações 
da religião e da espiritualidade para a saúde mental. Para isso, realizamos uma 
revisão narrativa, com ênfase na literatura junguiana, apresentada nos tópicos 
elencados a seguir.

HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA
Os cientistas Alfred Russel Wallace, William Crookes, Oliver Lodge, Heinrich 

Hertz, Camille Flammarion e Marie Curie, e os pioneiros da psicologia como Char-
les Richet, Pierre Janet, Frederic W. H. Myers, William James e Théodore Flournoy 
e Carl Gustav Jung, notadamente, formam um grupo de intelectuais da transição 
do século XIX para o XX que direcionaram o pensamento psicológico não apenas 
para o reconhecimento de seu estatuto de cientificidade, mas que também se 
debruçaram sobre temas cuja investigação envolvia religião, telepatia, mediuni-
dade, experiências místicas e outros temas ligados às experiências anômalas. O 
estudo desses assuntos preocupava autores como Wilhelm Wundt, G. Sanley Hall, 
Edward B. Titchener (SOMMER, 2014) e Freud (EVRARD et al., 2017), que visavam 
o distanciamento da psicologia de temas limítrofes, sob a alegação de que esses 
ameaçariam e confundiriam a validade e legitimidade recém-adquiridas pelo co-
nhecimento psicológico, que mal havia nascido. Apesar da postura mais arredia 
destes últimos, cientistas como os enunciados anteriormente se ocuparam com a 
pesquisa de fenômenos religiosos e anômalos. 

Dentre estes destacaremos Jung. O tema da religião permeou a obra, o de-
senvolvimento psicológico e a vida de Jung, ao longo da qual ocorreram im-
portantes transformações e reelaborações de suas posições quanto a esse tema, 
sendo praticamente impossível separar a construção de sua psicologia de suas 
experiências de vida (MIRANDA, 2019). Assim, há muitas experiências pessoais, 
fases e influências na vida de Jung em relação a seu pensamento sobre a religião 
que merecem aprofundamento cuidadoso, mas, considerando o escopo deste 
trabalho, trataremos a seguir, suscintamente, de apenas alguns desses momentos 
e influências que são relevantes epistemologicamente e que sinalizam o amadu-
recimento de seu pensamento. 

Filho de pastor protestante da Igreja Reformada Suíça e de mãe protestante, 
com interesses em fenômenos mediúnicos, Jung viveu uma infância na via crucis 
entre sua experiência religiosa pessoal e a instituição religiosa tradicional, o que 
fez com que frequentemente questionasse se haveria fé e experiência religiosa 
viva de seu pai (MAIN, 2006), considerando-o ser um homem que perdeu a fé. 
Somados a esses questionamentos, outras duas experiências na infância de Jung 
são também consideradas germinais do pensamento junguiano sobre a religião. 
Elas tratam do problema do mal em Deus: o sonho do falo devorador de homens 
(por volta dos 3 ou 4 anos) e a visão de Deus defecando sobre a catedral de Ba-
siléia (aos 12 anos) (JUNG, 1961, 1962, 1963/ 2012a). 

Ao final de seu curso de medicina, na Universidade da Basileia, Jung proferiu 
cinco conferências na Sociedade Estudantil Zofíngia, de 1896 a 1899, revelando 
seu grande interesse pelo tema da religião, do espiritualismo então emergente e 
das relações entre ciência e religião (JUNG, 1983). Em 1902, publica sua tese de 
doutorado, intitulada Sobre a Psicologia e Patologia dos Fenômenos Chamados 
Ocultos (JUNG, 2013a), na qual estudou os fenômenos mediúnicos vivenciados 
por sua prima materna Hélène Preiswerk (ou S.W.). O objetivo de Jung era com-
preender a mediunidade de sua prima pautando-se em teorias e conceitos psi-
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cológicos daquele momento e seguindo princípios psicológicos para o estudo 
de fenômenos alegadamente transcendentes, conforme o princípio da exclusão 
metodológica do transcendente, de Théodore Flournoy (1900).  Em sua célebre 
obra chamada Da Índia ao Planeta Marte, Flournoy (1900) estudou a médium 
Hélène Smith, fornecendo as bases para o estudo de Jung sobre a mediunidade 
de sua prima. 

Após o rompimento com Freud, em 1913, Jung se aproxima de William James 
e Flournoy, considerados autores de referência na psicologia da religião. Embora 
pouco conhecidos na psicologia geral e até mesmo no meio junguiano, esses dois 
autores tiveram grande influência no pensamento de Jung (JUNG, 1961, 1962, 
1963/ 2012a; JUNG, 2019; MAIN, 2006; MIRANDA, 2016).

De relevância tanto intelectual quanto pessoal para Jung, Flournoy o apoiou 
em seu rompimento com a psicanálise. Fortemente inclinado ao estudo psico-
lógico dos fenômenos psi, mediúnicos e outros a eles correlacionados, podemos 
afirmar que Flournoy erigira, juntamente com James e Frederic W. H. Myers, a 
chamada psicologia subliminal, que se ocupava de temas como o inconsciente 
(ou subconsciente), os sonhos, a dissociação, a fantasia e a religião (MARALDI 
et al., 2016; MIRANDA, 2016). A obra de Flournoy também influenciou as no-
ções junguianas de teleologia da psique e inconsciente criativo, o que fez com 
que Jung considerasse que estados de transe e fantasias psíquicas eram dotados 
de potencial criativo e germinais do desenvolvimento psicológico futuro (JUNG, 
1961, 1962, 1963/ 2012a; MARALDI, 2011). 

Além de Jung e Flournoy, outros eminentes fundadores da psicologia mo-
derna que se interessaram pelos fenômenos anômalos e experiências religiosas 
foram Frederic Myers, Pierre Janet e William James. Myers foi um dos fundado-
res da Society for Psychical Research (SPR) em Londres e, James, da American 
Society for Psychical Research (ASPR) nos Estados Unidos, duas importantes or-
ganizações para o estudo sistemático e metodológico de fenômenos anômalos 
e religiosos. Janet, forte influenciador no pensamento junguiano, assim como o 
próprio Jung e outros eminentes cientistas da época (SOMMER, 2014), também 
fizeram parte da SPR e da ASPR. Naquele momento, a psicologia não se abdicava 
de buscar estudar, com base em teorias e conceitos psicológicos, as alegadas 
experiências religiosas e seus experienciadores. 

James, que era psicólogo e professor da Universidade de Harvard, mante-
ve-se em diálogo com Myers e Flournoy, tendo seu pragmatismo alicerçado no 
empirismo, perspectiva epistemológica frequentemente ignorada pelos críticos 
da psicologia analítica. Jung passou a enfatizar a experiência pessoal em relação 
ao sagrado e ao transcendente a partir do contato com a obra As variedades da 
experiência religiosa: um estudo sobre a natureza humana, de James (1901-
1902/2017), na qual ele enfatizava a experiência religiosa enquanto vivência 
emocional e individual – princípio caro a Jung, uma vez que uma das grandes 
motivações de seu trabalho era dar sentido a suas próprias vivências pessoais 
(MIRANDA, 2018; MELO & RESENDE, 2019). Outro estudo relevante de James 
foi dedicado os fenômenos mediúnicos por meio do estudo da médium Eusapia 
Palladino (SOMMER, 2012).

Myers, classicista e poeta britânico, por sua vez, investigou a médium Leonora 
Piper e interessou-se profundamente pelas experiências hoje estudadas também 
pela chamada psicologia anomalística (ZANGARI & MACHADO, 2011). Ele mos-
trou-se inclinado a adotar uma postura em prol da legitimidade da ocorrên-
cia ontológica das experiências anômalas, chegando a ultrapassar, por vezes, a 
fronteira entre a ciência e a metafísica, de modo a realizar algumas afirmações 
ontológicas acerca delas. Apesar da inspiração kantiana de Jung, certos aspectos 
do modelo teórico subliminal constituído por Myers para explicá-las parecem 
tê-lo influenciado, ou pelo menos fornecido insights que mais tarde puderam 
ganhar contornos melhor definidos, como é o caso do conceito de inconsciente, 

de consciência subliminal (self secundário) e da visão não-patológica de aluci-
nações (MIRANDA, 2016). Ainda que tenha sido citado nos trabalhos iniciais de 
Jung, é possível que a contribuição de Myers à obra de Jung não tenha recebido 
os créditos devidos, como aponta Shamdasani (2003/2005).

Já o neurologista francês Pierre Janet dedicou-se sobretudo à investigação 
dos casos de histeria, mal que era associado à mediunidade, tendo em vista que 
a dissociabilidade da consciência parecia, para ele, um profícuo paradigma ex-
plicativo para os estados sonambúlicos, de transe e hipnóticos recém explorados, 
bem como para outros tipos de automatismos. Janet percebera que tanto os pa-
cientes histéricos, quando hipnotizados, quanto os médiuns em transe profundo, 
mostravam-se altamente sugestionáveis, o que lançou luz sobre o problema dos 
casos de personalidades múltiplas e dos supostos espíritos que se apossavam 
dos médiuns. Jung estudou com Janet e inspirou-se nele no que se refere às 
seguintes noções: inconsciente; rebaixamento do nível mental; distinção entre 
parte superior e inferior (relação entre espírito e instinto); função do real (função 
sensação); e ideias fixas subconscientes (complexos de tonalidade ideoafetiva) 
(MIRANDA, 2016).

Entre os teóricos fundamentais para a visão de Jung acerca da religião, cabe 
ainda mencionar o teólogo luterano e estudioso das religiões comparadas Rudolf 
Otto, que, assim como Flournoy, estudara o teólogo Schleiermacher, indireta-
mente importante também para a hermenêutica junguiana. Além de, assim como 
Jung, considerar o cristianismo uma religião superior às demais, o estudioso ale-
mão cunhou, em sua obra O Sagrado (2007), o termo numinoso, fulcral para 
a psicologia analítica, e que se refere à componente não racional da vivência 
religiosa – responsável pelo efeito profundamente mobilizador sobre o sujeito 
que a experimenta, possível de ser traduzida apenas parcialmente, por analo-
gias poéticas e figurativas, sem esgotar seu significado (MIRANDA, 2018). Mais à 
frente exploraremos o conceito de numinoso. 

Esses autores frequentemente são subestimados por comentadores desavisa-
dos de obra de Jung, que, por outro lado, superestimam o efeito de seu contato 
com Freud (CLARKE, 1993). A cuidadosa consideração das relações de Jung com 
esses autores, interessados no estudo da religião, nos proporciona uma com-
preensão mais adequada da obra, do pensamento junguiano e de suas transfor-
mações.  

Ao longo do desenvolvimento de seu conceito acerca do que seja a dimen-
são religiosa, no contato com esses autores, Jung se debruça sobre o problema 
religioso por um viés eminentemente psicológico. Após as fases psiquiátrica e 
psicanalítica ele elucida o potencial construtivo da religião, se devidamente con-
siderada, e destrutiva caso ignorada enquanto necessidade interior, para, final-
mente, na maturidade de seu pensamento, fazê-la interagir com a alquimia e o 
cristianismo, adentrando no seu simbolismo próprio e explicitando a unilaterali-
dade conceitual destes sistemas que dá origem à questão do mal e do feminino 
(MAIN, 2006; MIRANDA, 2019).

Outro marco, paralelo ao contato com os autores supramencionados, foi a 
elaboração do Livro Vermelho. De forma privada, ao passo que Jung escrevia e 
amadurecia seu pensamento psicológico sobre a religião, expressava neste livro 
suas experiências pessoais de cunho religioso, suas visões e revelações internas 
(HOMANS, 1995, apud. MIRANDA, 2019). O desenvolvimento desse material se 
iniciou em 1913 após o rompimento com Freud e se encerrou em 1929, cons-
tituindo “uma narrativa espiritual, centrada em encontros e diálogos com uma 
série de figuras subliminais, que levaram ao renascimento de uma nova imagem 
de Deus em sua alma, uma nova visão de mundo, sob a forma de uma cosmologia 
psicológica e teológica” (MIRANDA, 2019, p.13). 
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NOÇÕES E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO
PENSAMENTO JUNGUIANO SOBRE A RELIGIÃO

Paiva (et al., 2009) considera que a Psicologia da Religião se ocupa do estudo 
do comportamento religioso, isto é, de crenças e comportamentos, de aceitação 
ou de negação, relacionados a um objeto transcendente, como Deus na cultura 
ocidental. Esse objeto transcendente pode receber diversas denominação a de-
pender da cultura de referência. Na psicologia analítica é por meio da relação 
com o Arquétipo Central, ou o Self, e dos símbolos emergentes na psique que 
estudamos a espiritualidade e o comportamento religioso. Nesta sessão, portan-
to, exploraremos alguns conceitos fundamentais para o estudo e entendimento 
do pensamento de em Jung sobre religião e espiritualidade: religião, numinoso, 
Deus e função religiosa na psique.

Tanto a visão de Jung em relação à sua psicologia da religião quanto sua teo-
ria psicológica, como um todo, emergem das tensões entre a experiência viva e as 
tradições, ou da busca de Jung em solucionar a tensão entre a religião tradicional 
e a modernidade secular (HOMANS 1979/1995; MAIN, 2004; apud MAIN, 2006). 
Jung nutria críticas aos modelos religiosos ocidentais, em especial ao cristianis-
mo e seu aspecto dogmático e rígido (JUNG 1971/2012b; JUNG, 2013b). Jung foi 
fortemente influenciado por Rudolf Otto e seu conceito de numinoso quando se 
refere às experiências com o Sagrado ou transcendente, mais abaixo apresenta-
remos melhor este autor.

Assim, em 1937, nas Terry Lectures, Jung entende a religião primeiramente, 
como “uma acurada e conscienciosa observação daquilo que Rudolf Otto acer-
tadamente chamou de ‘numinoso’, isto é, a existências de um efeito dinâmico 
não causada por um ato arbitrário” (JUNG, 1971/2012b, par.6). Mais a frente, 
Jung expande a compreensão de Otto, encarando a religião como “uma atitude 
do espírito humano, [...] uma consideração e observação cuidadosas de certos 
fatores dinâmicos concebidos como ‘potências’: espíritos, demônios, deuses, leis, 
ideais, ideias, ou qualquer outra denominação dada pelo homem a tais fatores” 
(JUNG, 1971/2012b, par.8). Portanto, a religião remete à experiência individual 
com esses fatores dinâmicos dotados de numinosidade, independente da fé, da 
crença, dos aspectos formais e institucionais da religião.

Às «formas codificadas e dogmatizadas de experiências religiosas 
originárias», Jung (1971/2012b, par.10), chama de confissões de fé. Por meio 
delas, dos rituais, das tradições e repetições, seria possível, intencionalmente pro-
duzir o efeito do numinoso, a experiência religiosa individual dotada de vivaci-
dade, o que consequentemente permitiria a modificação especial da consciência 
(JUNG, 1971/2012b).

O termo numinoso foi Introduzido pelo teólogo alemão e historiador da reli-
gião Rudolf Otto. Jung se utilizou do termo para designar a qualidade emocional 
particular das experiências arquetípicas e ele se tornou um dos termos mais 
usados na escrita junguiana, mesmo quando a dimensão religiosa não está sendo 
diretamente abordada. Posteriormente, em sua obra, foi um conceito utilizado 
para descrever qualitativamente a dimensão arquetípica (PIERI, 2002).

Para Otto (2007), o conceito refere-se ao aspecto não racional do Sagrado. Ele 
descreve isso como o mysterium tremendum et fascinans (mistério aterrorizante 
e fascinante). Implica uma apreensão emocional de Deus (ou da ideia de Deus) 
como totalmente outro, impressionante, avassalador, urgente e fascinante. Para 
Jung, o termo carrega a maioria dessas conotações, mas também há três impor-
tantes diferenças: (1) Deus não poderia ser simplesmente um outro sagrado, já 
que compartilharia também das “intimidades mais profundas e mais próximas 
da alma”, (2) para Otto, a resposta apropriada ao numinoso seria uma total sub-
missão ao Sagrado. Já Jung defende a necessidade de uma conjunção entre con-
sciência e inconsciente numinoso, na qual um não se sobrepõe ao outro, mas 
trabalham em harmonia, e (3) terminológica e conceitualmente, em sua obra, Foto: c Mark Bonica

<flic.kr/p/84BQGD>
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Jung compara o numinoso ao Sagrado, enquanto, para Otto, o Sagrado envolve 
a união do numinoso com a experiência racional do indivíduo.

Ceccon & Holanda (2012) sintetizam a relação de Otto, Jung e o numinoso:

O que é posto em questão aqui, por meio da discussão sobre o numinoso 
não é a questão institucional da religião, mas a experiência psíquica do 
que seria a experiência desse numinoso. Em Rudolf Otto, essa experiência 
está intimamente ligada à natureza e matriz da religião, relacionada com 
o que não é mundano. Já em Jung, considerando seu entendimento do 
que seria religião, a experiência do numinoso abrange também a vida 
cotidiana e natural, expressando-se não apenas no que é comumente cha-
mado de religião, mas também nos movimentos sociais e na experiência 
individual como, por exemplo, num transtorno mental ou numa inspira-
ção criativa (CECCON & HOLANDA, 2012, p. 75).

Deus carrega, ao mesmo tempo, as dimensões de experiências individual e 
coletiva, e de fator numinoso na psique, assim, em sua psicologia, Jung não fala 
sobre Deus de forma ontológica ou metafísica, apenas de suas expressões arque-
típicas e efeitos na psique humana. Deus, a imagem arquetípica do si-mesmo - 
Arquétipo Central e regente do processo de individuação - é incognoscível por si 
só, assim como os demais arquétipos. Prudentemente, Jung compreende essa ex-
pressão do Arquétipo Central nas religiões monoteístas ocidentais cristãs (Bying-
ton, 2008) a partir da Imago Dei (Imagem de Deus) (BEZINELLI, 2007). Na Imago 
Dei que Jung deposita seu interesse: essa corresponderia às formas pelas quais o 
arquétipo de Deus se manifestou/expressou nas experiências individuais, condi-
cionado inevitavelmente por contextos pessoais, sociais e culturais específicos. 

Por exemplo, no Ocidente, manifesta-se em especial através da figura de 
Cristo e, no Oriente, através de Buda e Atman. “Tal vivência pode provar a uns 
a verdade de Cristo, a outros, a de Buda, até a mais extrema evidência” (JUNG, 
1975/2012c, p.31, par.23). No entanto, especificamente, “o termo si-mesmo não 
se refere nem a Cristo, nem a Buda, mas à totalidade das formas que represen-
tam, e cada uma destas formas é um símbolo do si-mesmo” (JUNG, 1975/2012c, 
p.30, par.20). A perspectiva junguiana sobre as várias possibilidades de expressão 
simbólica do Arquétipo Central, por meio de imagens diversas de Deus, é con-
siderada ecumênica por Main (2006). Observa-se ainda que esta Imago Dei não 
se limita a sistemas monoteístas, e este é um questionamento levantado por 
Hillman. Embora o conceito de Self esteja mais próximo de sistemas monoteístas 
como o Cristianismo teológico, o Judaísmo e o Islã, também manifesta-se igual-
mente no Hinduísmo, no Cristianismo popular, no Xamanismo e nas religiões de 
matriz africana como o Candomblé e a Umbanda.

A forma pela qual a psique poderá interagir com todas essas imagens do 
si-mesmo, diz respeito a uma capacidade vista como natural por Jung, que seria 
a função religiosa da psique (ERDINGER, 1973; CORBETT, 1996). Esta ideia for-
mulada por Jung diz respeito a uma atividade psicológica essencial e sinaliza o 
crescente senso de Jung da importância, naturalidade e necessidade da religião. 
Ele afirma que o material do sonho apresentado em Psicologia e Religião, no 
segundo capítulo, destina-se a apresentar fatos “que evidenciam a existência 
de uma função religiosa no inconsciente” (1971/2012b, par.3). Mais tarde, no 
desenvolvimento de sua obra, em Psicologia e Alquimia, Jung afirma que “a alma 
possui uma função religiosa natural” (1975/2012c, par.14).

A função religiosa da psique salienta a tendência da psique em ter uma orien-
tação absoluta e incondicional, e teria como base a liberação de instintos arcai-
cos (arquétipos) por meio da fantasia. A natureza desse processo seria essencial 
para a formação simbólica, pela qual a consciência é compensada pelo incons-
ciente coletivo (MAIN, 2006). Por exemplo, em sonhos e fantasias,  

[...] aparecem motivos tipicamente religiosos com a finalidade expressa de 
regular a atitude e de reconstruir o equilíbrio perturbado. A experiência 
obrigou-me a dedicar minha atenção às questões religiosas e a examinar 
mais cuidadosamente a psicologia das afirmações religiosas. Meu empe-
nho está em descobrir as situações psíquicas a que se refere a afirmação 
religiosa. Descobri que, via de regra, quando aparecem espontaneamente 
conteúdos “arquetípicos” nos sonhos etc., deles emanam efeitos numino-
sos e curativos. São experiências psíquicas primitivas que reabrem muitas 
vezes para o paciente o acesso a verdades religiosas soterradas. Eu mes-
mo passei por isso (JUNG, carta a Vera von Lier-Schimidt, 1952/2018, v.2, 
p.231).

 Nesse sentido, a função religiosa da psique possibilitaria a superação da ten-
são entre pares de opostos, impelindo, teleologicamente, à transcendência dos 
estados psicológicos unilaterais e promovendo a homeostase saudável da psique.

EM BUSCA DE UMA NOÇÃO DE SAÚDE NA PSICOLOGIA ANALÍTICA:
Buscar a saúde e evitar a doença sempre foram preocupações primordiais 

para qualquer cultura. Contudo, o caráter universal desse tema não implica em 
que ele tenha sido abordado sempre da mesma forma ao longo da história. Ao 
contrário, o entendimento sobre o que é saúde e como ela deve ser promovida se 
transformou notavelmente ao longo da trajetória ocidental. 

Na cultura grega clássica, a saúde era representada por três diferentes di-
vindades: Asclepius, da medicina; Higieia, a Saúde; e Panacea, a Cura (SCLIAR, 
2007). É importante lembrar que nas sociedades tribais e povos tradicionais, o 
par doença – saúde sempre estiveram associados à uma ou várias divindades e 
ao sacerdote ou curandeiro por meio de rituais propiciatórios. Porém, ao mesmo 
tempo em que os gregos acreditavam na influência divina na saúde, também 
buscavam explicá-la e tratá-la racionalmente, a partir, por exemplo, de Hipócra-
tes de Cós, o pai da Medicina (p. 32). A partir de Hipócrates, temos no mundo 
ocidental o início da “distinção entre os padecimentos do corpo e os da alma, 
tendo a medicina se ocupado daqueles e a religião destes” (PENNA, 2005, p. 147). 
Na Idade Média, por influência cristã, há um recrudescimento da concepção má-
gico-religiosa de saúde, que durará até a Modernidade, quando Paracelso de-
fenderá a introdução de agentes externos (remédios) para a promoção da saúde 
(SCLIAR, 2007, p. 33) e o mecanicismo cartesiano segregará corpo (res extensa) e 
mente (res cogitans), o que, ao lado do desenvolvimento da anatomia, resultará 
na visão do corpo como máquina, presente até os dias atuais. 

No século XIX, a Revolução Industrial atrairá a atenção para os determinantes 
sociais da saúde (LOURENÇO et al., 2012, p. 20) e, a revolução pasteuriana, para 
os fatores etiológicos da doença (SCLIAR, 2007, p. 34). No século XX, a Organi-
zação Mundial da Saúde definiu, em 1948, saúde como “o estado do mais com-
pleto bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade” 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019). Inalcançável do ponto de vista prático, 
tal definição foi alvo de muitas críticas, de modo que uma das alternativas a ela 
é apresentada por Christopher Boorse: “saúde é a ausência de doença” (1977, 
apud SCLIAR, 2007, p. 37). 

Atualmente, a saúde é geralmente entendida como um direito humano fun-
damental e produzida socialmente (LOURENÇO et al., 2012, p. 27), sendo que 
existe uma discussão, ainda não resolvida, em torno da inclusão de uma dimen-
são imaterial ou espiritual à saúde (PANZINI, 2007, p. 109). A partir desse breve 
histórico, observamos como os conceitos de saúde e doença são localizados e 
mutáveis. Nesse sentido, sugerimos então discutir a compreensão da psicologia 
analítica sobre saúde. 
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Na perspectiva junguiana, saúde e doença são pares de opostos dinâmicos, 
que devem ser sempre pensados em conjunto. Assim, a promoção da saúde está 
relacionada ao processo de individuação, ou seja, faz parte de um contínuo de-
senvolvimento. A individuação jamais pode ser pensada a partir de uma pers-
pectiva de cisão entre mente de corpo, mas, ao contrário: segundo Penna (2005, 
p. 150), a psicoterapia junguiana resgata a visão da antiguidade grega da saú-
de como vinculada tanto aos deuses (psique) quanto às intervenções biológicas 
(corpo). Essa perspectiva é exemplificada no mito de Quíron, “o mais sábio e justo 
dos centauros” (BULFINCH, 2000, apud PENNA, 2005, p. 159), que, sendo imortal 
e tendo sido ferido por uma flecha para sempre, carrega uma ferida incurável, 
que o permite ser um exímio curador: “a capacidade de curar é proporcional à 
capacidade de sofrer e conviver com a própria ferida” (PENNA, 2005, p. 160). Nas 
religiões de matriz africana, o equivalente a Quíron é Obaluaê, o médico ferido 
que traz em si mesmo a doença (varíola) e a cura. (ZACHARIAS, 1998). Assim, a 
saúde é movimento, realizado a partir da diferenciação e realização das qualida-
des individuais de forma autêntica: a doença traz em si o potencial de cura. Essa 
perspectiva chama a atenção para o papel ativo da pessoa em sua própria cura, 
a partir de sua trajetória própria. Assim, como revela Guggenbühl-Craig (2008), 
a concepção de saúde na perspectiva junguiana enfoca a relação entre analista e 
analisando, ou curador e ferido, de modo que o primeiro ativa potenciais de cura 
do segundo, a partir do contato com suas próprias feridas, e vice-versa. 

 Portanto, uma dimensão essencial da saúde na perspectiva junguiana é a do 
desenvolvimento, que se dá a partir do diálogo e integração das polaridades da 
psique (AUFRANC, 2011), possibilitados pelo símbolo, que é meio de expressão 
e fonte de transformação. Assim, a cura requer o envolvimento do sujeito com 
o numinoso, de modo que a busca por sentido jamais se dissocia do processo 
de desenvolvimento integral, que considera corpo e mente. Ao entendermos o 
processo de cura como envolvimento com a doença, ou sintomas (símbolos), 
sejam eles físicos ou psíquicos, abrimos o espaço para uma concepção de saúde 
que pressupõe uma vivência autêntica da pessoa com sua essência, o que pode, 
com frequência, significar uma tensão com as expectativas sociais. Assim, “não 
existe saúde plena, assim como não existe a doença plena. Em uma está sempre 
o germe da outra, por isso a vida é um processo em contínuo desenvolvimen-
to” (AUFRANC, 2011, p. 229). O símbolo do caduceu utilizado na medicina bem 
representa esta ideia. Circundado por serpentes expressa o conceito de que o 
mesmo princípio mata ou cura, é veneno e antídoto ao mesmo tempo. Nesta 
perspectiva não se entende a cura ou restabelecimento da homeostase como 
algo mecânico, puramente bio-químico e dissociado do todo da personalidade do 
doente. Aspectos cognitivos, emocionais, psicossociais e mais profundamente, os 
conteúdos intrapsíquicos e coletivos, bem como o sentido profundo do existir e a 
vivência do numinoso são parâmetros que estão presentes e fortemente atuantes 
no processo de cura.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A partir dessas observações, entendemos que a psicologia analítica resgata 

o papel fundamental da espiritualidade no desenvolvimento psíquico, não da 
forma rígida e extrínseca promovida frequentemente pelas instituições religio-
sas, mas, ao contrário, a partir da busca do numinoso que, paradoxalmente, é 
de ordem coletiva e universal, mas ressoa dentro a realidade psíquica singular 
de cada um, ou seja, deve ser resgatado, em sua verdade, a partir do encontro 
consigo mesmo.

De todos os meus pacientes que tinham ultrapassado o meio da vida, isto 
é, que contavam mais de trinta e cinco anos, não houve um só cujo pro-

blema mais profundo não fosse o da atitude religiosa. Aliás, todos esta-
vam doentes, em última análise, por terem perdido aquilo que as religiões 
vivas ofereciam em todos os tempos, a seus adeptos, e nenhum se curou 
realmente sem ter readquirido uma atitude religiosa própria, o que, evi-
dentemente, nada tinha a ver com a questão da confissão ou com a per-
tença a uma determinada igreja (JUNG, 2011, par.509).

 Nessa acepção, a espiritualidade promove a saúde quando atua como fonte 
para a modificação da atitude consciente, decorrente das manifestações simbó-
licas do inconsciente. Quando isso ocorre, a consciência se amplia e mais poten-
ciais de cura, advindos das próprias feridas, estarão à disposição da pessoa em seu 
processo de individuação. Ao fornecer sentido para enfrentar as adversidades, a 
espiritualidade auxilia na orientação frente às questões da vida, possibilitando 
a construção de uma cosmovisão tanto coletiva e ancestral, quanto individual. 
Dessa forma, em uma espécie de movimento espiralado, atua como propulsora 
do próprio processo de individuação.

 Se considerarmos, essencialmente a promoção de sentido e significado, e os 
efeitos numinosos das experiências anômalas, então elas podem ser dotadas de 
espiritualidade, seja essa espiritualidade ligada a uma crença no transcendente 
ou não. Contextos religiosos, sistemas de crenças e práticas religiosas sistemati-
zadas, muitas vezes estimulam a ocorrência de experiências anômalas, oferecen-
do também, formas de se compreender, interpretar as experiências anômalas, e 
promover sentido aos indivíduos que as vivenciam. Assim, embora Jung não use 
diretamente o termo espiritualidade, tampouco experiências anômalas em seus 
escritos, aborda os fenômenos ao estudar a religião e a religiosidade humana, to-
mando como base as experiências, tanto suas como dos outros. Sua abordagem 
é essencialmente empírica e via psique, isto é, não adentra os aspectos ontológi-
cos dos fenômenos, muito embora não os desconsidere. Em complemento, Jung 
(1975/2012c, par.20) afirma que considerar a psicologicamente esses fenômenos, 
ou simbolicamente, “é uma necessidade intelectual da psicologia científica e não 
significa de modo algum um preconceito transcendental”.

 Jung emerge de uma tradição de cientistas interessados em olhar com acura-
da e conscienciosa consideração para as experiências anômalas e religiosas, tendo 
o numinoso, ou certos fatores dinâmicos capazes de produzir modificações espe-
ciais na psique como pedra angular para a saúde. Podemos considerar que Jung, 
ao pensar a humanidade como homo religiosus (JUNG, 1971/2012b), ao longo de 
sua vida e em suas próprias experiências, além de constituir sua própria teoria psi-
cológica ao abordar a religião e voltar-se para o mundo interior, torna inseparável 
a questão da cura do desenvolvimento de uma atitude religiosa. Portanto, a busca 
por sentido e significado, pela integração da psique por meio das vivências simbó-
licas dotadas de numinosidade, demandam o envolvimento ativo, uma verdadeira 
atitude de cuidado do individuo consigo mesmo e a coletividade.
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A Revista Hermes recebe artigos referentes a estudos junguianos (humanidades) e trabalho corporal. Para 
serem publicados, os artigos devem apresentar coerência, consistência teórica, e/ou dados de observação 
do trabalho prático, contribuindo assim para ampliar os estudos de interesse para a psicologia de C. G. 
Jung e para a prática de trabalhos corporais. O não cumprimento destas normas implica na rejeição do 
texto para nossa publicação.

1. Os artigos devem ser enviados para o e–mail <ledapseixas@uol.com.br> em Microsoft Word.

2. Todo e qualquer encaminhamento inicial à revista deve vir acompanhado de declaração de responsabi-
lidade e transferência de direitos autorais, assinado pelos autores, de acordo com o seguinte modelo:

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

*Declaração de responsabilidade: todas as pessoas relacionadas como autores devem assinar declarações 
de responsabilidade nos termos abaixo:

■ Certifico que participei da concepção do trabalho para tornar pública minha responsabilidade pelo seu 
conteúdo, que não omiti quaisquer ligações ou acordos de financiamento entre os autores e companhias 
que possam ter interesse na publicação deste artigo;

_certifico que o original é original e que o trabalho, em parte ou na íntegra, ou qualquer outro trabalho 
com conteúdo substancialmente similar, de minha autoria, não foi enviado a outra revista e não o será 
enquanto sua publicação estiver sendo considerada pela Revista Hermes, quer seja no formato impresso 
ou no eletrônico, exceto o descrito em anexo.

assinatura do(s) autores(s) ______________________data_____ /_____ /_____             

■ Transferência de Direitos Autorais: “Declaro que em caso de aceitação do artigo a Revista Hermes passa 
a ter os direitos autorais a ele referentes, que se tornarão propriedade exclusiva da revista, sendo vedada 
qualquer reprodução, total ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa ou ele-
trônica, sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada e, se obtida, farei constar o competente 
agradecimento à revista”.

assinatura do(s) autores(s) ______________________data_____ /_____ /_____             

3. A exatidão e a adequação das referências a trabalhos que tenham sido consultados e mencionados no 
texto do artigo são de responsabilidade do autor, do mesmo modo que o conteúdo dos trabalhos é da sua 
exclusiva responsabilidade.

4. Os originais entregues não serão devolvidos

5. FORMATAÇÃO
Títulos: Em letras maiúsculas, itálicas e em negrito, fonte tamanho 14.

Subtítulos: Quando houver, devem aparecer em negrito, fonte tamanho 12.

Nome do autor: Abaixo do título, em fonte tamanho 12. Se houver mais de um autor, colocá–los em uma 
lista acompanhados por dados de identificação, onde constem seus créditos acadêmicos e profissionais 
(no máximo três linhas), e e–mail de contato.

Resumo: após o nome do autor, deve constar um resumo do artigo, com dez linhas no máximo.

Palavras–chave: Devem ser apresentadas no máximo cinco palavras–chave.
Corpo do texto: Fonte Arial ou Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado, entrelinha simples. 
Os artigos devem conter aproximadamente 10 laudas.

Citações no texto e referências: devem seguir as normas da ABNT.
As citações são feitas pelo sobrenome do autor ou pela instituição responsável, ou ainda, pelo título de 
entrada (caso a autoria não esteja declarada), seguido da data de publicação do documento, separados 
por vírgula e entre parênteses.

Normas para
Publicação

■ Citação direta ou textual
O texto reproduzido deve aparecer entre aspas duplas, com indicação do(s) autor(es), da(s) página(s) e 
referência à obra consultada.

Exemplo: 
De acordo com Progoff (1985, p.161), “o homem é por sua própria natureza social. A psique humana não 
pode funcionar sem uma cultura e nenhum indivíduo é possível sem a sociedade”. OU

Parte–se do princípio de que “o homem é por sua própria natureza social. A psique humana não pode 
funcionar sem uma cultura e nenhum indivíduo é possível sem a sociedade”. (PROGOFF, 1985, p.161)

■ Citação direta ou textual com mais de três linhas
Deve aparecer destacada e com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto e 
sem a utilização de aspas.

Exemplo: Segundo as palavras de Giegerich:

A consciência de repente simplesmente se encontra numa situação inteiramente nova sem saber o 
que aconteceu, ou sem ao menos perceber que algo aconteceu. Isto acontece desta forma porque 
o significado (do símbolo), ao nascer, no estágio da consciência – no nível semântico – como um 
insight ou uma interpretação, como um bebê aparece no mundo como um ser visível. (GIEGERICH, 
2005, p.58).

■ Citação indireta
Transcrição de conceitos do autor consultado, porém descritos com as próprias palavras do redator. 

Exemplo: Com um autor: 
Na abordagem junguiana, segundo Clarke (1993), pode–se provar empiricamente que há no inconsciente 
um arquétipo de integridade, isto é, uma imagem de Deus e que, por conseguinte, no âmago da busca 
religiosa existe uma necessidade que está implantada na própria psique. OU

Na abordagem junguiana, pode–se provar empiricamente que há no inconsciente um arquétipo de inte-
gridade, isto é, uma imagem de Deus e que, por conseguinte, no âmago da busca religiosa existe uma 
necessidade que está implantada na própria psique (CLARKE, 1993).

Dois ou três autores: 
Fávero e Salim (1995) colheram 852 desenhos junto a uma amostra de sujeitos de ambos os sexos, fora da 
situação clínica, de três faixas etárias diferentes. OU

Foram colhidos 852 desenhos junto a uma amostra de sujeitos de ambos os sexos, fora da situação clínica, 
de três faixas etárias diferentes (FÁVERO; SALIM, 1995)

Com mais de três autores: Indica–se apenas o primeiro autor, seguido da expressão “et al. Exemplo: 
Dickie et al. (1997) estudaram duas amostras de crianças de 4 a 11 anos, buscando relacionar as ima-
gens parentais e Deus quanto à acolhida e o poder.

■ Citação de citação
É a transcrição direta ou indireta de um texto ao qual não se teve acesso. Nesse caso, emprega–se a 
expressão latina “apud” (junto a), ou o equivalente em português “citado por”, para identificar a fonte 
secundária que foi efetivamente consultada. Nas referências, citar apenas a obra consultada e a sua data. 

Exemplos: 
Lowenfeld e Brittain (1970, apud ALMEIDA, 1999), afirmam que… OU
Lowenfeld e Brittain (1970, citados por ALMEIDA, 1999), afirmam que… OU
Lowenfeld e Brittain (1970), apud Almeida (1999) afirmam que… OU
Lowenfeld e Brittain (1970) citados por Almeida (1999), afirmam que… 

■ Citação de obras antigas e reeditadas
Cita–se primeiro a data da publicação original, separada por barra da data da edição consultada.

Exemplos:
Autor como parte do texto
Já Groddeck, (1913/1984) afirmava que o sofrimento psíquico muitas vezes está relacionado à impos-
sibilidade de se representar ou expressar aquilo que está cravado nas raízes do ser, carregado de maior 
intensidade

Autor não faz parte do texto
O sofrimento psíquico muitas vezes está relacionado à impossibilidade de se representar ou expressar 
aquilo que está cravado nas raízes do ser, carregado de maior intensidade (GRODDECK, 1913/1984)

As referências devem ser indicadas em ordem do último sobrenome do autor principal. Trabalhos de au-
toria única ou do mesmo autor devem ser ordenados ordem alfabética do título.
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EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS
■  Artigo de revista científica: deve conter: nome do(s) autor(es) em letras maiúsculas, nome do artigo 
em letras minúsculas, nome do periódico destacado em itálico (caso haja subtítulo, este não é destacado), 
seguidos por volume, número, paginação e ano de publicação:

RIOS, A. M. G.; RIBEIRO, A. J. Rituais sagrados de cura. Hermes, v. 8, n.1, p. 40–49, 2005.

■ Artigo de revista científica no prelo
SAMPAIO, M. I. C.; PEIXOTO, M. L. Periódicos brasileiros de psicologia indexados nas bases de dados LILACS 
e PsycInfo. Boletim de Psicologia. No prelo.

■ Livros: nome do(s) autor(es) em letras maiúsculas, nome do livro em itálico (caso haja subtítulo, este 
não deve estar em itálico), cidade, editora, ano de publicação.
FORDHAM, M. A Criança como Indivíduo. São Paulo: Ed Cultrix, 1994.

■ Capítulos de livros
TÓTORA, S. Ética da vida e o envelhecimento. In: CÔRTE, B.; MERCADANTE, E. F.; ARCURI, I. G. (Orgs.). 
Envelhecimento e velhice: um guia para a vida. São Paulo: Vetor, 2006. p. 157–164.

■ Obra antiga e reeditada em data muito posterior
GRODDECK, G. (1913). O Livro Disso. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1984.

■ Teses ou dissertações 
ALMEIDA, L.H.H. Danças Circulares Sagradas. Imagem corporal, qualidade de vida e religiosidade segun-
do uma abordagem junguiana. Tese (Doutorado em Ciências Médicas) – Faculdade de Ciências Médicas, 
UNICAMP, Campinas, 2005.

■ Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em anais
AMARAL, L. A. Atividade física e diferença significativa/deficiência: algumas questões psicossociais reme-
tidas à inclusão/convívio pelo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA, 4., 2001, 
Curitiba. Anais… Curitiba: SOBAMA 2001. p. 30–31.

■ Documento publicado na Internet
FACULDADE DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Manual de referências 
bibliográficas. Disponível em:
<http://www.ufrgs.br/manualcap1.htm>. Acesso em: 20 de ago. 2002.

■ Comunicação pessoal (carta, e–mail, conversa)
Citar apenas no texto, dando as iniciais e o sobrenome da fonte e a data. Não incluir nas referências.

■ Anexos
Anexos só poderão ser introduzidos quando contiverem informação indispensável para a compreensão 
dos textos.
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