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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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