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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 con-
tinuar 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. 

Capa

Imagem de Zé Pelintra
Foto: Marino Sallowicz
<www.marinosallowicz.com.br>

"Muito mais fácil reconhecer Zé Pelintra nos bares e cabarés e 
casas de jogos do nosso país do que Hermes na Lapa carioca. 
Os gregos deviam ter alguma forma de se comunicar com seus 
deuses. Os gregos também faziam oferendas aos seus deuses. … 
No entanto, 'dialogar' com Zé Pelintra, Ogum, Iemanjá ou qual-
quer outra entidade do panteão afro-brasileiro, … já é muito 
mais acessível e aqui não se está falando de necessariamente ir 
a um terreiro conversar com uma entidade dessas incorporada 
em um médium, mas sim de reconhecer suas 'caras' no cotidiano 
da nossa cultura."
Igor Macedo Fernandes, "O Arquétipo do Malandro: Zé Pelintra 
como Imagem do Trickster Nacional".

Ana Maria Galrão Rios sugeriu uma capa "brasileira" para esta 
edição da Hermes, que tivesse nosso rosto. Nada melhor do que 
o personagem de Zé Pelintra, nosso trickster, malandro, que 
guarda similaridades simbólicas com Hermes e Mercúrio. No 
momento da foto uma borboleta caprichosamente pousou na 
imagem de Zé Pelintra, dando-lhe asas.

Este ano a Revista Hermes, como seu patrono, o mensageiro dos deuses, incum-
be-se de transmitir a seus leitores a novidade de que o Curso de Cinesiologia muda-
rá de nome a partir de 2015, passando a se chamar Calatonia: Integração Corpo 
e Mente. Esta mudança foi considerada necessária pelos professores do curso, por 
expressar de maneira mais específica a que nos propomos. A Hermes continuará 
vinculada ao curso que seguirá em molde semelhante ao dos anos anteriores.

Isto posto, passo agora, com prazer a apresentar esta edição.
O artigo Calatonia e as Práticas da Cultura Chinesa para a Integração 

Psicofísica apresenta uma interessante relação entre a medicina chinesa e os pon-
tos da calatonia, ampliando nossa compreensão sobre ambas as práticas.

No artigo A fênix como emblema da vida criadora em Gaston Bachelard 
viajamos pelo simbolismo da fênix, pássaro mítico que não morre nunca, sím-
bolo da superação e transcendência, numa análise filosófica que busca conjugar 
razão científica e sonho.

A sombra de Saturno em Gonzaga: de pai para filho também utiliza a 
mitologia grega, para tratar de um tema importante: a relação pai-filho através 
da análise do filme Gonzaga, de Pai para Filho. Aponta aspectos importantes da 
às vezes difícil relação masculina relacionada à “conspiração de silêncio” em que 
vivem os homens. 

No artigo Entre Mulheres, a autora conta como utiliza dos arquétipos das 
deusas gregas para realizar trabalhos em grupo de mulheres, visando o enraiza-
mento em solo feminino de mulheres que carregam as feridas do patriarcado.

Ainda na esteira da mitologia, mas desta vez na afro-brasileira, lemos em 
Corpo divinizado, a materialização do sagrado no candomblé, a importância 
do corpo nos rituais religiosos de possessão, onde o autor vê o corpo como 
“uma espécie de vitrine simbólica do sagrado em que são expostos os elementos 
ligados ao mito do orixá”.

Em Cadê o lobo? Uma análise sobre a Sombra nas ilustrações do livro 
“Chapeuzinho Amarelo" apresentamos, como é costume na Hermes, o texto de 
jovens autores, que neste caso contou com a orientação de sua supervisora na 
elaboração de um artigo sobre sua monografia de conclusão de curso. A autora 
explora como o contato com a sombra fortalece o ego. 

O Mundo em Miniatura apresenta semelhanças e diferenças entre dois 
métodos que se utilizam de objetos em miniatura para abordar de modo criati-
vo e lúdico, aspectos psíquicos que a palavra e o gesto nem sempre conseguem 
comunicar. As autoras descrevem o método da Caixa de Areia e As Marionetes 
do Self, desenvolvidos respectivamente por Dora Kalf e Carlos Byington.

Em Psico-oncologia e Psicologia Analítica a autora desenvolve reflexões 
sobre esta área importante da atuação do psicólogo: saúde e doença, ou a 
relação mente-corpo, entendendo que todas as doenças teriam uma forma de 
expressão no corpo e na psique. A autora ressalta a importância de se buscar 
compreender a saúde e a doença a partir do próprio paciente, utilizando-se da 
expressão simbólica corpórea para tal fim.

Viver a Eutonia descreve a origem e desenvolvimento da eutonia, método 
que corresponde à arte de “esculpir a si mesmo” através da observação do 
próprio corpo, promovendo um estado de integração física, psíquica, mental e 
espiritual. A autora ressalta que um dos grandes méritos da eutonia é tratar-se 
de uma busca e uma investigação “ocidental para ocidentais”, o que também 
me parece ser relevante.

Espero que a leitura desta edição da Hermes seja proveitosa!

Grande abraço a todos,

Leda Maria Perillo Seixas.



30 Cadê o Lobo? Uma Análise sobre a Sombra
nas Ilustrações do livro Chapeuzinho Amarelo
Tereza Meirelles Albuquerque

14 Calatonia e as Práticas da Cultura Chinesa
para a Integração Psicofísica
Maria Elizabeth Fontes

Viviani Barnabé

54 O Mundo em Miniatura:
o Jogo de Areia e as Marionetes do Self
Suely Laitano Nassif

Lúcia Fernanda Misse Soares

46 Entre Mulheres: das Amazonas
e Icamiabas aos Grupos de Mulheres
Silvana Parisi

6 Corpo Divinizado, a Materialização
do Sagrado no Candomblé
José Jorge de Morais Zacharias

76 A Fênix como Emblema da Vida Criadora
     em Gaston Bachelard

Constança Marcondes Cesar

84 A Sombra de Saturno em Gonzaga: de Pai para Filho
Fernanda Aprile Bilotta

98 Normas para Publicação

92 Psico-Oncologia e Psicologia Analítica
Fabiana Rocha Biagigo

64 Viver a Eutonia
Gabriela Bal



Palavras-Chave:
➜Arquétipo

➜Candomblé
➜Corpo 

➜Espiritualidade
➜Religião

José Jorge de Morais Zacharias <zacharias@terra.com.br>
■ Psicólogo
■ Doutor em psicologia social
■ Mestre em psicologia escolar – IPUSP
■ Analista didata - AJB e IAAP
■ Docente - Unipaulistana

Corpo Divinizado,
a Materialização
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O presente texto visa discutir a importância do corpo no contato, 
vivência e manifestação do sagrado nas religiões de possessão, mais 
especificamente no candomblé, religião afrodescendente de grande 
difusão no Brasil. Discutimos a importância ritualística e vivencial do 
corpo nesta religião, que dele se utiliza como veículo de materialização 
do transcendente mítico composto pelo panteão dos orixás, divinda-
des de origem africana que chegaram ao Brasil por meio do tráfico de 
escravos africanos desde a colônia. Estes cultos tribais constituíram-
se em eixo vivo de sentido e significado das raízes psicoculturais des-
tes povos e nos legaram uma religiosidade intensa da qual o corpo do 
devoto se torna axis mundi, ou seja, o eixo entre o material e espiritual.
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ContExto HistóRiCo REligioso
O candomblé, como o conhecemos hoje em nosso meio, teve sua origem nas 

tradições e devoções tribais dos povos do oeste africano. Era prática comum na 
África a posse, compra e venda de escravos, contexto em que as pessoas passa-
ram a ser moeda corrente para a aquisição de bens. Com a descoberta do Brasil 
pelos portugueses e a impossibilidade de se ter mão de obra trabalhadora vinda 
dos indígenas nativos da nova terra, os portugueses instituíram o tráfico e a 
venda de escravos vindos da África.

Estes povos trouxeram em sua bagagem cultural e psíquica suas tradições, 
devoções, mitos e símbolos de práticas politeístas e monolatristas, próprias de 
sua vivência cultural e simbólica. Os deuses africanos vieram para o Brasil jun-
tamente com estas pessoas escravizadas pelos colonizadores.

Mas, havia uma condição para que a Igreja aceitasse a utilização desta mão 
de obra escrava, todos os recém-chegados à nova terra deveriam ser batizados e 
cristianizados, mesmo que somente na aparência, possivelmente para amenizar 
culpas secretas tanto de colonizadores quanto da Igreja.

No entanto, a conversão não ocorreu exatamente como se esperava, mas a 
convivência dos africanos com as pessoas comuns, que vivenciavam um catoli-
cismo popular e não teológico possibilitou a construção de hibridismos religio-
sos, culminando nos sincretismos (ZACHARIAS, 1998).

No catolicismo popular, as questões teológicas ficam muito distantes, e as 
pessoas vivenciam sua religiosidade permeando a fé institucional e racional 
com sua vivências pessoais, símbolos, rituais, simpatias, superstições que têm 
origem nas vivências psíquicas de símbolos e imagens arquetípicas projetadas 
nos padrões da teologia mais racional e culta. Elementos da cultura popular se 
mesclam com aspectos religiosos tradicionais para criar uma nova expressão de 
fé, mais próxima ao povo e suas crenças.

Desta maneira podemos entender que a religião cristã católica é monoteísta 
em sua teologia; no entanto, as histórias dos santos e santas, dos anjos e arcan-
jos, bem como as devoções específicas dedicadas a cada uma destas entidades 
espirituais criam uma mitologia específica e, na prática, as devoções têm um 
cunho politeísta. 

Cada santo ou santa é responsável por uma proteção ou ação específica no 
cotidiano das pessoas, como por exemplo, a invocação de Santa Bárbara contra 
raios e tempestades, de São Jorge (ou santo Antônio na Bahia) contra os inimi-
gos, de São Lázaro para curar os enfermos, de São Longuinho para se encontrar 
coisas perdidas. 

De onde surgem estas áreas específicas de devoção? Da história de cada um 
deles. É dito que São Longuinho na verdade é Longinus, isto porque ele era o 
soldado romano que enfiou a lança no lado de Jesus quando este estava morto 
na cruz, e da ferida saiu sangue e água. Por este milagre diz a tradição católica 
que Longinus se converteu e foi condenado e morto pelos romanos. 

Ninguém sabe seu verdadeiro nome, mas depois de morto escreveram em 
seu caixão a palavra longinus, indicando que seu corpo fosse levado o mais 
longe possível e que nunca fosse encontrado por causa da vergonha causada aos 
legionários romanos. Por sua mitologia ele é invocado para se encontrar coisas 
perdidas. (ZACHARIAS, 2010).

Por outro lado, a devoção aos santos se tornou mais fácil, pois tendo sido 
humano, o santo comunga de certa intimidade com o devoto, conhece as vicis-
situdes da vida terrena e pode compreender melhor as necessidades humanas. 
Neste sentido o santo atua como um psicopompo, intermediando as demandas 
humanas para Deus, que está mais distante e inacessível.

O mesmo acontece com a Virgem Maria, que no imaginário popular se divi-
de em nossas senhoras distintas, com atuações e devoções diferenciadas. Por 
exemplo, Nossa Senhora da Glória, das Graças, de Fátima, do Bom Parto, da Boa 
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Morte, dos Navegantes, da Imaculada Conceição, da Imaculada Conceição que 
Apareceu (Aparecida), dentre muitas outras; e é comum se encontrar pessoas 
que são devotas de uma destas configurações de Maria e não gostar de outra.

Neste contexto de certo politeísmo católico, não foi difícil ocorrer o hibridis-
mo religioso, em que escravos e libertos criaram aproximações simbólicas entre 
as divindades, quer seja por atributo, como as tempestades e raios em Santa 
Bárbara e Iansã; quer seja por área de atuação, como o mar e a prática da pes-
caria em Nossa Senhora dos Navegantes e Yemanjá.

Alguns autores mais notadamente da sociologia e antropologia indicam 
que este sincretismo ocorreu para disfarçar as crenças africanas aos olhos dos 
brancos católicos, mas por que este disfarce tem correlação mítica perfeita? 
Acreditamos que este hibridismo ocorreu por conjuntura psicológica, as experi-
ências simbólicas e míticas das divindades proporcionaram o sincretismo, não foi 
algo tão racionalmente calculado.

Por conta deste hibridismo surgiram as irmandades negras junto às igrejas de 
devoção específica aos santos, estas irmandades organizavam festas tradicionais 
religiosas em que os orixás eram cultuados juntamente com os santos católicos.

Aos olhos do branco católico e de origem europeia estas festas nada 
tinham de sagrado, pois havia dança, atabaques, muitos gestos e movimentos. 
Obviamente, para o europeu católico o corpo não fazia parte do culto, a não 
ser o corpo martirizado do Cristo crucificado, então um corpo dolorido e morto. 
Danças, gestos extravagantes e atabaques não compunham o repertório de ado-
ração cristão católico, por isto estas cerimônias religiosas eram entendidas como 
festejos profanos. (ZACHARIAS, 2010).

Com a abolição da escravatura os terreiros de candomblé se organizaram em 
casas de devoção ou Ilé Axé, principalmente na Bahia, depois por outras locali-
dades onde houve a presença de escravos. Em 1907 surge, em Niterói, o primeiro 
centro espírita de umbanda; e esta nova e brasileira religião, muito mais hibridi-
zada com outras correntes religiosas populares, se difundiu principalmente pelo 
sudeste e sul do país.

ViVênCiA REligiosA
Os seguidores do candomblé podem se dividir em diversos segmentos, mas 

grosso modo podemos entendê-los como devotos e iniciados. O primeiro grupo 
se compõe daqueles que assistem as festas de candomblé, vez ou outra jogam 
o oráculo dos búzios ou Opelé Ifá, participam de um pequeno ritual e prestam 
homenagens e oferendas a algum orixá.

O segundo grupo se compõe daqueles que serão iniciados como filhos de 
santo, isto é, participarão ativamente dos rituais da casa e ajudarão a interco-
municação entre os orixás e a comunidade em geral.

A vivência religiosa mais efetiva no candomblé se dá com a construção de 
uma íntima relação entre o devoto e seu orixá, os iniciados. Neste processo, o 
corpo tem função primordial de unificação entre a vida pessoal e a divindade. É 
através do corpo do iniciado que a divindade se manifestará no mundo humano 
e comunitário.

O mundo mítico dos orixás é um panteão de deuses e deusas ancestrais 
que têm seu domínio em áreas específicas da natureza, da vida ou da cultura, 
presidem as atividades destas áreas e têm poder de influenciar diretamente na 
vida humana.

Dentre várias possíveis categorizações, podemos propor esta a seguir:

Divindades que presidem aspectos da natureza:
Oxalá, o céu, princípio patriarcal da sabedoria.
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Yemanjá, o mar, princípio matriarcal da nutrição.
Iansã, raios e ventos de tempestade, princípio feminino da coragem.
Oxumarê, serpente arco íris, princípio andrógino dos ciclos.

Divindades que presidem aspectos naturais da vida humana:
Oxum, rios e lagos, princípio feminino da fertilidade e nascimento.
Logunedé, entre rios e florestas, princípio da juventude eterna.
Obaluaê, terra, o médico dos pobres, saúde e doença.
Nanã, o pântano, mãe ancestral, a morte e decomposição dos corpos.

Divindades que presidem ações civilizatórias:
Ogum, princípio masculino belicoso, o guerreiro.
Oxosse, princípio masculino de sustento, o caçador.
Xangô, princípio masculino da justiça e poder político.
Ossain, dono de todas as ervas, o farmacêutico.

Divindade da intercomunicação entre seres e mundos:
Exu, princípio dinâmico e homeostático cósmico, o comunicador.

Cada um dos orixás tem também vários mitos associados a seu simbolismo, 
e nestes mitos interagem uns com os outros e com os humanos, criando uma 
íntima relação entre sagrado e profano no dia a dia, pois orixá está presente o 
tempo todo na vida cotidiana de todos.

Observando os mitos atribuídos a cada uma destas divindades percebemos 
que em nada deixa a dever frente aos deuses do panteão greco-romano, a gran-
de diferença entre estes sistemas é que a religião helenista está morta, não conta 
hoje em dia com devotos, ritos ou templos. 

Por outro lado, a religião dos orixás está viva com ritos e cultos regulares, 
seguidos por diversas pessoas. Ainda hoje os deuses vêm dançar conosco, e isto 
só é possível por causa da interação do sagrado e do humano pelo corpo do 
iniciado, onde a divindade se manifesta.

Dentre os adeptos do candomblé somente alguns serão iniciados. Esta esco-
lha depende da vontade do orixá expressa no oráculo de Ifá (búzios ou Opelé 
Ifá). (SANTOS, 1995). Nem todos os devotos serão iniciados, mas o orixá, por 
meio do jogo de búzios, indicará quem deverá passar pela iniciação e se tornará 
veículo de comunicação para a divindade.

O processo de iniciação do neófito, chamado Abiyan, inicia-se com o ritual 
chamado de feitura do Bori. Na tradição entende-se Ori, como uma importante 
parte da psique individual, e seu equilíbrio é fundamental para se bem viver 
(SÀLÁMI e RIBEIRO, 2011). É o correlato aproximado ao ego, a consciência do 
iniciado, determina a identidade pessoal e a consciência que a pessoa tem do 
mundo e de si mesma.

Todo processo de iniciação oferece um risco real ou imaginário. As antigas 
tradições sempre mantiveram em segredo seus rituais de iniciação, sejam os ritos 
de Elêusis, os mitraicos ou na moderna Rosa Cruz e Maçonaria. Estes ritos têm a 
função de conferir um novo status ao iniciado, que deixa para trás uma velha 
condição, pela morte ritualística, e renasce em uma nova vida, como participan-
te dos mistérios.

Como o candomblé é uma religião de transe ou incorporação, o fortaleci-
mento do ego é muito importante para a integridade da consciência. Cacciatore 
(1977, p.68) afirma que a finalidade do Bori é “... fortificar o espírito do crente 
para suportar repetidas possessões.”. Do ponto de vista psicológico podemos 
compreender o transe como rebaixamento do nível mental, ou rebaixamento da 
consciência quando se entra em um estado quase hipnagógico. 

Neste estado semiconsciente, imagens, símbolos e conteúdos inconscientes 
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têm a oportunidade de chegar e se manifestar na consciência; é quando o orixá, 
aqui entendido psicologicamente como conteúdo arquetípico, se apresenta à 
consciência, assumindo o controle do corpo do iniciado em danças específicas 
que contam seu mito principal e apresentam suas características. É desta manei-
ra que o sagrado espiritual se materializa para todos da comunidade, possibili-
tando a vivência arquetípica direta e sua manifestação corporal. 

A iniciação começa com o recolhimento do abiyan no terreiro para separá-lo 
do cotidiano e conectá-lo com o sagrado. Banhos rituais, alimentação especí-
fica, repouso no chão, preparam o corpo para a manifestação do Orixá. Neste 
contexto o abiyan ficará recluso sete, 14 ou 21 dias em um quarto na casa de 
axé chamado camarinha. 

Aprenderá cantos e danças, rezas e procedimentos ritualísticos, ao mesmo 
tempo em que se alimentará de comida específica de seu orixá, dormirá sobre 
uma esteira no chão, sairá somente para os banhos rituais e não se comunicará 
com ninguém a não ser a mãe ou pai de santo, a mãe criadeira e outros iniciados 
que estejam na mesma camarinha.

Esta estadia é importante para que o iniciado rompa temporariamente os 
laços com o mundo externo de trabalho, obrigações sociais e família, apartando-
o o mais possível dos vínculos com a persona pública, até então importante; bem 
como desenvolvendo novos aspectos da persona como filho de santo e iniciado 
no candomblé. 

Para o processo de iniciação é fundamental que o iniciado encontre-se a sós 
e consigo, focando a atenção em seus movimentos internos, seus sonhos e seu 
processo de afinidade com o símbolo sagrado de seu orixá.

É importante notar aqui que, segundo a tradição, cada pessoa tem um orixá 
específico. Embora haja 16 orixás mais cultuados e conhecidos, cada pessoa é 
filha ou filho de um orixá, o chamado orixá de cabeça, e na iniciação se esta-
belece a ligação entre o ego pessoal e o orixá, constituindo um orixá pessoal, 
juntamente com o orixá genérico. 

Por exemplo, muitas pessoas são filhas de Oxum, no entanto cada filha ou 
filho terá aspectos pessoais diferentes, pois cada orixá constituído é específico 
da cada pessoa, como cada eixo ego-Self que se estabelece em um indivíduo é 
único, embora todos os filhos e filhas de Oxum apresentem as características de 
personalidade genéricas atribuídas à deusa.

Concluídos todos os rituais fundamentais da iniciação é chegado o momento 
da saída da camarinha e a apresentação do novo yaô à comunidade.

A saída é a festa pública em que o abyan, agora chamado de yaô, aparecerá 
com vestes rituais próprias, e em transe, para dançar e se apresentar à comunidade.

As vestimentas ritualísticas de cada orixá apresentam suas características 
míticas como cores, tecidos, indumentárias, espelhos, leques, cajados, arco e 
flecha, machados, dentre outras tantas. 

Estes símbolos se remetem aos atributos do orixá como legislador, caçador, 
guerreiro, vaidoso, sábio, velho, moço etc. Neste sentido, o corpo é uma espécie 
de vitrine simbólica do sagrado em que são expostos os elementos ligados ao 
mito do orixá que está em íntima relação psíquica com o yaô.

Um elemento fundamental da religião é a música, utilizada principalmente 
enquanto ritmo e melodia, para isto se utilizam três atabaques consagrados para 
o culto. Eles determinam o ritmo para cada orixá e têm íntima relação com os 
mitos próprios e as danças de cada divindade. É importante notar que cada orixá 
tem seu ritmo, dança e cantos próprios. 

Em uma festa de candomblé devemos sempre atentar aos símbolos sonoros e 
corporais, as danças e o gestual específico do rito, e de cada orixá. Assim como 
para os católicos há um repertório específico de gestual, como o sinal da cruz, 
para os iniciados do candomblé este repertório se amplia muito mais, alguns 
feitos em estado de vigília e outros em transe religioso.



Tame afirma que “é difícil encontrar uma única fração do corpo que não 
sofra a influência dos sons musicais.” (1986, p. 146), ou nas considerações de 
Redinha (1984, p. 203). 

...as cerimônias de caça, as práticas curativas, as exéquias, os araiais de 
guerra e os diversos ritos empregam a dança largamente. Em alguns casos, as 
danças são mímicas, o que lhes confere um valor de linguagem coreográfica, 
na comunicação ritualística do homem com o sobrenatural.

A música dinamiza o corpo, e pode conduzir a estados alterados de consci-
ência. Podemos citar as danças sagradas em várias tradições religiosas como a 
dança dervixe, a roda de pajés, e até mesmo as cirandas. 

O yaô será o portador humano da manifestação do Orixá, pela incorporação. 
O corpo do yaô torna-se um corpo divinizado a partir do que se chama virada 
no santo (incorporação ou estado de transe) e a partir deste momento não será 
mais o humano a habitar o corpo, mas o sagrado. 

No candomblé, assim como na umbanda e, em certo sentido, no kardecismo, 
o corpo é fundamental para proporcionar a materialidade do transcendente 
mítico, realidade não tão distante da ciência psicológica quando se entende que 
corpo e psique se constituem em um mesmo fenômeno de interação mútua, em 
que um se expressa no outro continuamente tanto em nível consciente quanto 
inconsciente, pessoal e coletivo.

Diferentemente de outras religiões mais racionais, como o protestantismo 
histórico, por exemplo, o candomblé não estabelece uma relação com o sagrado 
somente de maneira mental ou fora do próprio corpo, mas o corpo torna-se 
importante veículo da presença e manifestação do sagrado na comunidade.

A dança ritual, os gestos e a postura, bem como a vestimenta e indumen-
tária, atualizam o símbolo que está em potencial, trazendo a manifestação no 
momento presente do que habita em outra dimensão. 

A presença da forma circular na dança sagrada do candomblé se faz notória, 
é o movimento circular que evoca o mundo mítico, quando se dança em círculo 
se rodeia toda a terra, no sentido de unus mundus, transcendência e imanência 
em eterno movimento. 

Sendo evocativa de mandalas, estas danças circulares não têm a função con-
templativa como no budismo ou hinduísmo, mas é vivenciado pela dança, pelo 
gestual e pela representação de cada Orixá. 

Diferentemente de se desenhar uma mandala ou contemplá-la, no ritual 
do candomblé se dança uma mandala multicolorida. A expressão da totalidade 
do círculo não é representada graficamente ou serve para contemplação, no 
candomblé os corpos dançam o símbolo, é uma encenação, como um teatro do 
sagrado no qual as expressões não são apenas gráficas, mas também de movi-
mento, corporal, de entrega de corpo e alma para a divindade presente.

ConCluindo
Assim, o sagrado se manifesta entre seus devotos, distribui axé (bênçãos) 

e recebe a louvação de todos os presentes. Fenômeno possível porque alguém 
cedeu seu corpo ao orixá para que este estivesse presente com sua ancestrali-
dade simbólica. O orixá se torna humano e o humano se torna divino, tendo o 
corpo como mistério de dois mundos.

Por meio das danças, da indumentária e dos gestos podemos ter à nossa 
frente a divindade manifesta, tomando emprestado o corpo do iniciado como 
um cavalo que se monta (termo utilizado em muitos terreiros para designar o 
iniciado) e expressar-se a toda a comunidade, além de ao próprio iniciado.

Assim como em muitas religiões se fala da encarnação do ser divino, no 

12 – Hermes19 Hermes19 – 13

candomblé se tem a possessão, por alguns momentos, do ser divino; mas tanto 
em uma ou outra tradição a manifestação do sagrado se dá pela manifestação 
corpórea. 

Da mesma forma que uma ideia precisa de elementos concretos para se 
materializar, uma entidade espiritual, ou realidade psíquica necessita de um 
corpo humano para materializar-se. Nas tradições de orixás, sejam nos diversos 
candomblés, sejam nas umbandas, no espiritismo e nos derivativos da pajelança, 
sempre o corpo estará presente como veículo da manifestação do sagrado, de um 
plano imaterial e transcendente como o é o mundo espiritual, como o é a alma.__
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Este texto foi escrito para todos os profissionais que utilizam a Calatonia em 
sua prática clínica, com o objetivo de ampliar a consciência sobre seus efeitos, 
facilitando o reconhecimento das reverberações que este método pode trazer. 
A Calatonia e os toques sutis têm sido bastante descritos, e muitos profissionais 
têm associado a essas técnicas os meridianos chineses ou os nadis indianos. 

A prática da Calatonia tem sido utilizada no Brasil há mais de 60 anos, como 
auxiliar das possibilidades de Integração Psicofísica, desde sua introdução no 
Brasil, por Pethö SANDOR, como prática coadjuvante em vários processos de 
restauração do equilíbrio (SANDOR, 1984); sendo ensinada em muitos cursos 
de várias profissões, necessitando de formação específica para sua utilização. 
(FARAH, 2008). 

A Calatonia é realizada em ambiente adequado, por aproximadamente 20 
minutos para que ocorra a circulação da energia ao redor do corpo. O paciente 
deve estar deitado confortavelmente, com roupas desapertadas e aquecido. 
Solicita-se ao paciente que esvazie a mente e preste atenção à sua respiração, 
ou no lugar onde está sendo tocado e observe as reações. Ao relaxar, a formação 
reticular no tronco cerebral, ligada à percepção, permite a emergência de conte-
údos psíquicos arcaicos, reprimidos, ignorados, doloridos, agradáveis, prazerosos, 
com possibilidades criativas. O paciente pode, então, entrar em contato com os 
conteúdos inconscientes da sua vida psíquica (SANDOR, 1984), integrando-os à 
sua psique, através do seu processo de individuação, como C.G. Jung formula e 
descreve na sua teoria de Psicologia Profunda. (JUNG, 1984). 

Durante a Calatonia o paciente pode se desligar de uma percepção conscien-
te e dormir, o que na realidade é apenas um desligamento ou estado alterado 
de consciência, ou inconsciência. O terapeuta continuará realizando os toques e 
observando, podendo surgir respostas neurovegetativas, fasciculações, movimen-
tações musculares pequenas e/ou intensas, coceiras na pele etc. (SANDOR, 1984).

Os toques são sutis e monótonos de 1 a 3 minutos (cada toque), como se 
estivesse segurando uma bolha de sabão (DELMANTO, 1997). Ao longo de várias 
sessões o paciente pode ser capaz de liberar tensões profundas, assim como os 
significados relacionados com a palavra grega khalaó, verbo que indica “rela-
xação” e “alimentação”, significa também “deixar ir”, como se “desamarrasse as 
tampas de um odre”, “abrisse uma porta”, “perdoasse aos pais”, “afastasse do 
estado de ira, fúria, violência” (SANDOR, 1984). 

De modo geral, não se conversa durante os toques da Calatonia, apenas ao 
seu término, solicitando que o paciente se espreguice calmamente, respire fundo 
e sente lentamente. O terapeuta pergunta, então, se há alguma observação que 
gostaria de fazer. Isto facilita tanto dar tempo para o paciente voltar do relaxa-
mento como para que vá treinando a auto-observação dos processos interiores, 
fundamental no autoconhecimento. No processo de individuação é importante 

Figura 1.
Pethö Sandor, publicação do CID. 
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a expansão da consciência, para que os conteúdos que emerjam naturalmente 
sejam integrados à totalidade psíquica (SANDOR, 1984). 

Por outro lado, a mente do terapeuta precisa estar vazia, evitando interferir, 
tanto quanto possível, no campo da energia psíquica do paciente. Observando 
suas eventuais reações numa atitude de receptividade e aceitação, sem críticas, 
sem finalidades para o paciente. O terapeuta será coadjuvante e facilitador do 
processo de integração do paciente, fazendo a ponte entre o consciente e o 
inconsciente, como um psicopompo, enquanto o paciente não estiver apto a 
fazê-lo, como Jung formula na sua teoria simbólica (JUNG, 1957/1987).

 É necessário que o terapeuta se ligue a um terceiro ponto (MACHADO, 1994), entre 
o paciente e ele mesmo (terapeuta), para que nesta triangulação a energia psíquica 
de ambos possa fluir sem impedimentos, e a conexão cósmica ocorra naturalmente. 

O terapeuta necessita apenas estar vazio, cheio de luz ou de energia de cura, 
ou do desejo de ajudar as pessoas, mas até este desejo pode ser desapegado. É 
necessário cultivar a humildade, a compaixão, a intenção correta e a proporção 
adequada. Deixando de lado querer que o paciente faça isto ou aquilo dentro 
da expectativa do terapeuta, para que efetivamente possa ocorrer o processo de 
cura e integração psicofísica e espiritual. O terapeuta é transparente, não como 
sendo invisível, mas como um diamante, que reflete a luz.

A Calatonia leva o paciente a integrar os três níveis do ser humano: físico, 
psíquico e espiritual. Não há vida humana sem estes três níveis, que é a maneira 
mais sintética de nomear a Natureza Humana. 

A observação dos pacientes durante a Calatonia tem sido bastante interes-
sante, parecendo continuar uma conversa com linguagem não verbal. Podemos 
então reconhecer quais meridianos estão sendo mobilizados. 

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é milenar, tendo registros da sua exis-
tência há mais de 10.000 anos (BING, 618/2001), compreendendo a totalidade da 
vida do ser humano integrado ao seu meio circundante até o infinito cósmico. A 
MTC cuida da saúde, preventivamente, através de exercícios, meditação, alimen-
tação e atitude de acordo com as Virtudes taoistas. 

A obra “Nei Jing Huang Dì” (O Livro de Medicina Interna do Imperador 
Amarelo) (BING, 618/2001) é um texto fundamental para ser lido, e digerido, 
por qualquer pessoa que deseje ser acupunturista. Aí estão colocados os funda-
mentos das teorias básicas da MTC: a do Yin e o Yang, dos cinco movimentos ou 
elementos (madeira, fogo, terra, metal e água), o ciclo de geração (mãe-filho) e 
o ciclo de contenção (restrição e destruição), dos órgãos e vísceras (zang-fu), dos 
meridianos e colaterais, da energia vital e do sangue (qi e xué); etiologia, patolo-
gia, métodos de diagnóstico e diferenciação de síndromes, bem como o conhe-
cimento básico referente aos pontos de acupuntura e os métodos das agulhas e 
moxabustão. (FUNDAMENTOS, 1964/1995). Portanto, a visão e a conduta de um 
acupunturista são complexas, sistêmicas, envolvem muitos aspectos observáveis 
e muitos aspectos sutis e invisíveis aos olhos sem treinamento. Nitidamente 
diferente da visão da Medicina Ocidental, mas com a qual a MTC tem dialogado 
e se aproximado. Muitas pesquisas na China e fora da China são realizadas há 
décadas, acrescentando técnicas e descobertas (A Anestesia pela Acupuntura, 
1972). Isto evoluiu e são muitos os estudos publicados dentro e fora da China. 

Os meridianos chineses são canais de energia, de Qi (Chi), sendo os acupontos 
pequenos núcleos de energia que podem estar fluindo, o que significa saúde. 
Se estiverem estagnados, com muita energia ou com depleção de energia, falta, 
poderão estar indicando os níveis de doença. E são esses pontos que são tra-
balhados tanto com as agulhas, moxa, sangrias e ventosas e outros materiais, 
como gengibre, sal, como pela massagem ou toques sutis, pontos que podem 
ser ativados e reequilibrados. (FUNDAMENTOS, 1964/1995). Esses pontos traba-
lhados estão relacionados entre si de maneira sistêmica. Não se pode trabalhar 
de um lado sem afetar o outro. Se houver um trabalho nas costas com certeza 
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afetará a frente. Se houver tratamento na parte de cima do corpo, a parte de 
baixo melhorará e vice-versa. Um remédio fitoterápico para o interior do corpo 
terá um efeito visto como certo brilho na face, por exemplo. A inserção de 
agulhas mais superficialmente e nas pontas dos dedos, afeta o Sistema Nervoso 
Central com muita facilidade.  Mas, de modo geral, são necessários 28’ e 44’’ 
para que a energia dê a volta inteira no corpo, após a inserção das agulhas, para 
a tonificação. Para o excesso há outras técnicas, contando as respirações, por 
exemplo. E, preferencialmente, se aplica a Acupuntura com o paciente deitado, 
pela possibilidade de baixar a pressão arterial (LIU, 2011).

Os canais de energia são 12 pares, 6 nas mãos e seis nos pés, mais dois canais 
centrais. E esses dois, junto com mais seis trajetos de energia que se utilizam dos 
pontos dos meridianos ordinários, portanto oito, são nomeados como vasos mara-
vilhosos. As pesquisas aprofundam e descobrem muitos pontos extras. (LIU, 2011).

Se o acupunturista não se equilibra e não está harmonizado e confortável 
para a consulta, o paciente pode não apresentar uma melhora significativa. 
As práticas de exercícios de Chi Kung, Tai Chi Chuan, meditação ajudam neste 
equilíbrio. (LIU, 2011). Por exemplo, “a Espada Tai Chi apresenta o simbolismo da 
espada ligado ao poder, à diferenciação, ao desenvolvimento da consciência e à 
luta interna por transformação e iluminação” (Hermes, nº 16, 2011).

A acupuntura e os métodos da MTC são muito eficientes, com precisão e 
rapidez, com muito poucos efeitos colaterais. Mantêm o equilíbrio e estado de 
saúde com acupuntura, moxabustão, auriculoterapia, ventosas, sangrias, Kua 
Sa, fitoterapia, alimentação, meditação, Tui Na que são as massagens regulares 
e exercícios, como Chi Kong, Tai Chi Chuan (LURICO et alii, Hermes nº18, 2013), 
Ba Duan Jin etc. A Acupuntura realiza intervenções com as agulhas que podem 
curar definitivamente ou matar. Obviamente, estamos falando de inserções de 
agulhas feita por especialistas.  

Por conta das semelhanças entre as duas técnicas, vamos fazer uma possível 
relação da Calatonia com os canais de energia chamados de meridianos chineses, 
utilizados como base dos canais e colaterais da Medicina Tradicional Chinesa 
(MTC, BING, 618/2001). 

Serão analisados os meridianos das mãos e dos pés pelo fato da Calatonia 
ser realizada pelos dedos das mãos do terapeuta, tocando os dedos dos pés do 
paciente, e outros pontos específicos. Os toques sutis da Calatonia tocam inú-
meros pontos de acupuntura, ordinários e extraordinários. Há também a varia-
ção da Calatonia nas mãos do paciente. 

Para se ter uma pequena idéia da relação entre a Calatonia e a MTC, a MTC 
reconheceu a energia que flui pelos meridianos, chamada Chi (Qi), flui em tudo 
que nos rodeia e pelo Universo. Essa energia troca seu fluxo de um para o outro 
meridiano em determinados pontos: nos pontos de conexão e também nas pon-
tas dos dedos (LIU, 2011). 

A Calatonia utiliza os toques sutis e monótonos, com a ponta dos dedos, 
onde se capta energia do mundo e se emite também. Principalmente pelas pon-
tas dos dedos é que se troca energia com o mundo exterior e entre os meridianos 
(LIU, 2011).  No caso da Calatonia, são toques suaves e sutis.

A seguir relacionamos os diversos toques sutis da Calatonia com os meridia-
nos da Acupuntura:

PrIMEIro ToquE   
O meridiano do Pulmão (Figuras 2 e 3) vai estar em quase todos os outros 

toques da Calatonia por ser o dedo complementar. “Se o polegar não quiser, 
nenhum dedo poderá querer”, no sentido da preensão que a mão humana pode 
ter. Segurar como se fosse uma “bolha de sabão” precisa, necessariamente, do 
polegar (DELMANTO, 1994). 
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O meridiano do Pulmão inicia-se na região toráxica e vai até a ponta do 
polegar, passando pela região anterior e radial do braço. São algumas das indi-
cações: problemas na região do peito, asma, bronquite, tosse e pele. Angústia, 
calor nas palmas; muita ou pouca urina, dor na face radial do braço e dor de 
garganta. O último acuponto é utilizado para asma, bronquite, tosse, gripe, 
coma, perda de consciência e transtornos mentais. 

Muitos acupontos têm este efeito duplo, servem para aumentar ou diminuir, 
tonificar ou sedar. Depende como se insere a agulha, como gira, como aprofunda 
e superficializa ou outras manobras com as agulhas; também depende da sere-
nidade do acupuntor.

A Calatonia, para ser eficiente, também depende da tranquilidade que o 
terapeuta tem ao realizar os toques sutis. 

O 1º toque no pé não tem um meridiano específico, mas ligações secundárias 
com outros meridianos dos pés.

O meridiano do Pericárdio (Figura 4) começa ao lado dos mamilos e vai até 
a ponta do dedo médio da mão. E tem um canal de ligação com o coração e os 
três aquecedores.

Promove relaxamento, no caso da tensão, insônia, superexcitação, excessos 
de pensamentos, repetições etc. Dor no peito, dor no coração, palpitação, ansie-
dade, histeria, epilepsia, gastralgia, soluço, vômito, febre, icterícia, dor no braço.

O acuponto PC4, acalma o coração, interrompe a dor, abre o tórax, regulari-
za e esfria o sangue, fortalece a mente.  É indicado para transtornos mentais, 
epilepsia na crise, entre outras indicações mais. O acuponto PC5, entre outros 
sintomas e problemas, é indicado para depressão e ansiedade, distúrbios men-
tais, irritabilidade, epilepsia. O acuponto PC7, na prega do punho, acalma a 
mente, elimina o calor.  É indicado para insônia, ansiedade, depressão, opres-
são no peito, palpitação, dor no coração, dermatite na palma, artrite no punho, 
gastralgia, vômito, transtornos mentais, epilepsia.  

Analisando do ponto de vista psicossomático, observamos várias relações 
dos pulmões e da pele, com o que a Calatonia trabalha fundamentalmente, 
pelos toques sutis na pele, em determinados pontos, observando o pulsar da 
fáscia dos músculos, dos dedos, dos membros e o corpo inteiro. E observando as 
respirações, inclusive na descompressão fracionada, como também as grandes 
respirações denotando as comutações neurovegetativas pelas decussações cere-
brais (cruzamentos dos feixes nervosos quando trocam de lado, nos hemisférios 
cerebrais), que levam ao relaxamento psicofísico (SANDOR, 1984). 

Figura 4.
Meridiano do Pericárdio. 

Figura 3.
Meridiano do Pulmão.

Figura 2.
Polegar e médio, no 3º artelho.



SEgundo ToquE

O meridiano do estômago (Figuras 5 e 6) inicia-se nos olhos e vai até o 
segundo artelho; este meridiano cuida de problemas com a digestão, dores de 
cabeça e vários outros problemas como zumbidos, trigeminalgia, artrite tempo-
ro-mandibular, paralisia facial, bruxismo, tiques, nódulos nos seios, amamen-
tação, gastralgias, úlceras, anorexia, problemas gastrointestinais, urogenitais, 
prolapso de útero, paralisias dos membros inferiores, dores nos joelhos, paralisia 
facial, epilepsia, rinite, mastite, transtornos mentais, faringite e fortalecimento 
geral. Apoplexia, apendicite. Inflamações agudas, gengivites, amidalites, hepa-
tite, excesso de sonhos, comportamento maníaco (aliado a muito fogo do F); 
sensação de frio nos pés. Cuida do excesso de pensamentos, que pode favorecer 
o adoecimento.            

  O meridiano do Intestino Grosso (Figura 7) começa no indicador e percorre 
a mão e o braço, por fora e subindo pelo pescoço, termina ao lado do nariz. É 
indicado para asma, amidalite, coma, dor de garganta, dor de dente, perda de 
consciência, transtornos mentais, paralisia facial e problemas no rosto, rinite, 
sinusite, problemas no braço, diarreias, problemas no ombro, pleurite, dor de 
cotovelo, hemiplegia, tendinite, capsulite, furunculose, distúrbios olfativos e 
nasais, estética facial e outros problemas. Bastante utilizado em várias síndro-
mes, complementando tratamentos.

A relação entre esses dois meridianos é interessante, terra (Estômago) e metal 
(Intestino Grosso) são a mãe e o filho, na relação entre os cinco movimentos, ou 
cinco elementos (madeira, fogo, terra, metal e água). 

O segundo artelho é o dedo da coluna vertebral para Sandor, o eixo do pé. 
Em chinês, o nome desses dois meridianos é Yang Míng do pé e da mão, res-

pectivamente, a luz Yang. Intercomunicam-se no rosto. Têm relação com pontos 
importantes de recepção, transformação de energia e cura, separando o límpido 
do túrbido, para regular a energia de todos os meridianos e para os órgãos e 
vísceras se harmonizarem. 

Durante a Calatonia observamos movimentações abdominais, geralmente 
na primeira vez para o paciente, um susto, algo inesperado; para o terapeuta, 
alguns barulhos são sinais de relaxamento. 

TErCEIro ToquE                                
O meridiano da Vesícula Biliar (Figuras 8 e 9) é ligado à Madeira, enraiza-

mento e expansão. Muito importante no tratamento dos problemas emocionais. 
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Figura 7.
Meridiano do Intestino Grosso.

Figura 5.
Meridiano do Estômago.
Figura 6.
Polegar, indicador e 2º artelho.

Figura 5.
Meridiano do Estômago.
Figura 6.
Polegar, indicador e 2º artelho.
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Tratamento para depressão, pois quem não quer viver não tem coragem. Outros 
acupontos são também indicados. Cuida de síndrome de pânico, também com 
um conjunto de pontos de vários meridianos.

A manifestação exterior do Fígado e da Vesícula Biliar são os olhos. É aí que 
este meridiano (VB) se inicia, no canto externo do olho, caminha lateralmente 
ao longo do corpo e termina ao lado da unha do 4º artelho. Portanto, também 
é indicado para qualquer problema nos olhos, dor de cabeça, paralisia facial, 
problemas de audição, dor de dente, enxaqueca, tontura, dor na nuca, limpa o 
cérebro, insônia, apoplexia, epilepsia, pressão alta, resfriado, sinusite, linfatite, 
derrame. Hepatite, icterícia e cálculo de VB; dor ciática e lombossacral, hemi-
plegia, urticária, coceira na pele. Artrite, tratamento de leucemia, esclerose 
múltipla; enurese, dor e edema nos pés, tendência ao sonho. Há várias outras 
indicações para outros problemas ligados ao meridiano da VB. 

O acuponto VB21 é utilizado para relaxar os tendões, promove o parto e a lactação.
O acuponto VB34 cuida de todos os tendões do corpo. 
O sentimento ligado à madeira (VB e F) é o de raiva, mas a Virtude a ser 

desenvolvida é a compaixão. Quando aquela emoção não é controlada pode 
“inflamar-se” e, como labaredas, sobe. É o chamado “fogo do Fígado” que sobe 
e deixa os “olhos vermelhos de raiva”.

O meridiano do Triplo Aquecedor - TA (Figura 10), como o nome já diz, regula 
a distribuição energética e a circulação sanguínea por todo o corpo através de 
três aquecedores: superior, médio e inferior, considerando-se o tronco do corpo 
humano. Inicia ao lado da unha do quarto dedo da mão, e corre pelas costas da 
mão, braço, ombro e termina na ponta externa da sobrancelha. Dentre as várias 
indicações revigora o sangue, interrompe convulsões e restaura a consciência. 
É também indicado para dor de cabeça, dor e edema na garganta, zumbido, 
pterígio, úlcera na língua, coma, apoplexia, conjuntivite, rigidez da língua, 
enfermidades febris e irritabilidade. Zumbido, problemas no punho e no braço, 
ombro, bursite, tendinite, paralisia facial causada por invasão de Vento no rosto, 
cansaço, enxaqueca.

Estes dois meridianos têm uma relação mãe-filho novamente, a madeira cria 
fogo. Intercomunicam-se nas orelhas e nos cantos dos olhos. No ciclo circadiano, 
TA entrega o comando, como o oficial da energia do corpo, para a VB. 

Os toques sutis envolvendo as órbitas oculares com as conchas das palmas 
das mãos são relaxantes também. O décimo toque da Calatonia, o de sustentar 
a cabeça, envolve a contraparte desta área.

Figura 10.
Meridiano do Triplo Aquecedor.

Figura 8.
Meridiano da Vesícula Biliar.
Figura 9.
Polegar, anular e 4º artelho.



quArTo ToquE

Este meridiano do Intestino Delgado - ID (Figura 11 e 12), tem uma ação 
para abrir orifícios, expelir o vento, promove a lactação. Inicia-se ao lado da 
unha do dedo mínimo, sobe pelo braço e termina ao lado da orelha. É indicado, 
entre outros problemas, para dor de cabeça, garganta, nuca e torcicolo; pterígio, 
surdez, mastite, mania, febre, malária, perda de consciência, apoplexia. Epilep-
sia, transpiração noturna, congestão dos olhos, dor e contratura do punho, 
cotovelo e ombro. Rigidez da língua, transtornos mentais, acalma a mente.

O acuponto ID3 está relacionado com o Vaso governador, Du Mai. O acupon-
to ID5 limpa a mente, remove as obstruções no meridiano e trata especialmente 
todos os problemas na articulação do punho. O acuponto ID6 é muito utilizado 
para aumentar a energia yang nos idosos, utilizando moxa. Porque o nosso corpo 
envelhece por falta do fogo de vida, por isso também tomar sol, o fogo externo. 

O Imperador, que é o coração, é o regente maior dentre os meridianos do Ser 
Humano (Figura 13). O coração está no centro, é autônomo e cuida de todos 
os órgãos e vísceras. Este meridiano começa embaixo da axila e vai até a unha 
do dedo mínimo. O sentimento ligado a ele é a Alegria, que em excesso pode 
causar problemas. A Virtude a ser desenvolvida é a cerimônia com respeito, a 
devoção. É o responsável pela Energia Psíquica. 

São indicações: dor no peito, nevralgia intercostal, dor no ombro e braço, 
dor de dentes, nuca, no hipocôndrio. depressão, insônia, tontura, preguiça, 
sudorese noturna, rouquidão súbita, angina pectoris, neurastenia, psiconeu-
rose, ansiedade, palpitação, irritabilidade, histeria, má memória, transtornos 
mentais, sensação de calor nas palmas das mãos. Apoplexia, coma, doenças 
febris, perda de consciência.  

O meridiano da Bexiga (Figura 14) tem a ver com o elemento água. É o mais 
longo do corpo e percorre as costas duas vezes. Inicia no canto interno do olho 
e termina ao lado da unha do 5º artelho. Relaciona-se com todos os órgãos e 
vísceras por acupontos específicos.

São indicações, entre várias outras: ilumina os olhos, dor de cabeça, ver-
tigem, conjuntivite, tiques palpebrais, transtornos mentais, dor no ombro e 
região dorsal, febre, rigidez na nuca. Gripe, tosse, bronquite, asma, sudorese 
noturna, dor cardíaca, sensação de sufocamento no tórax, ansiedade, esquizo-
frenia (yin ou yang), falta de memoria, irritabilidade, hemopatias (doenças do 
sangue), soluço, falta de apetite, náuseas, sonolência e falta de ânimo, histe-
ria, diabete, problemas hepáticos, linfoadenite, problemas nos órgãos genitais, 

Figura 13.
Meridiano do Coração.

Figura 14.
Meridiano da Bexiga.

Figura 11.
Meridiano do Intestino Delgado.
Figura 12.
Polegar, mínimo e quinto artelho.
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tumores, malária, anorexia, magreza, hepatite, cirrose, boca amarga, falta de 
apetite, gastralgias, diarreia crônica, nefrite, lombalgias, neurastenia, enurese, 
zumbido, surdez. Dor ciática, hérnia, cãibra, transtornos motores, síndromes 
dolorosas das articulações, paralisias dos membros, AVC, tensão muscular, pro-
blemas e inflamações urogenitais, hemorroidas, epilepsia, gota, problemas nas 
pernas, inchaço de tornozelos, dor e edema do calcanhar e pé.

O acuponto B67 é indicado para ajudar o feto a virar de cabeça para baixo. 
Caberia um estudo especial de cada meridiano e principalmente do meridia-

no da Bexiga, onde há pontos de assentimento de todos os outros meridianos, e 
onde há pontos de assentimento das várias almas. Muito interessante observar 
que aqui ocorre o equilíbrio entre fogo e água, na busca da harmonização des-
sas energias. O coração, fogo, conectando, no mesmo dedo mínimo, o Intestino 
Delgado que é do elemento fogo também, ambos tocando o meridiano da 
Bexiga, água.

Neste toque da Calatonia, muitas vezes, os pacientes dormem e as movimen-
tações que o pé faz é, às vezes, tão intensa que se afasta dos dedos do terapeuta. 
Parece que liberações de sentimentos mais profundos de medo (água) e enfren-
tamento (coragem, madeira mãe do fogo), ficam em camadas mais profundas do 
subconsciente. Estes “cochilos” são níveis mais profundos conectados, mas ainda 
difíceis de serem lembrados. 

quInTo ToquE

O meridiano do Fígado (Figuras 15 e 16) começa no lado lateral da unha do 
hálux, percorre o peito do pé, sobe pelas pernas, passa na região urogenital e 
termina na parte ventral do tórax. Como dissemos acima, desarmoniza-se com 
emoções descontroladas, que facilitam um excesso de yang, criando o fogo 
falso do fígado que subindo, cria vários problemas na parte superior do corpo.

 São indicações: dor de cabeça, problemas nos olhos, distensão e dor no hipo-
côndrio, magreza, opressão torácica, vômito, diarreia, lombalgia e dor no ventre 
na mulher. Micose na unha é fraqueza do Fígado. Hipertensão, derrame, hipo-
tensão. Sonhos agitados. restaura a consciência, transtorno mental, tontura, 
epilepsia, derrame, problemas geniturinário. Problemas no joelho. depressão.

O Meridiano do Baço-Pâncreas, BP (Figura 17), é do elemento terra, e inicia-
se no lado medial da unha do hálux. Sobe pelo lado medial da perna, passa pelo 
abdômen e termina abaixo da axila, entre o 6º e o 7º espaço intercostal. É indi-
cado para: distensão abdominal, gastroenterite, diarreia, menstruação irregular, 

Figura 15. 
Meridiano do Fígado. 
Figura 16. 
Todos os dedos da mão envolvendo 
o hálux

Figura 17.
Meridiano do Baço Pâncreas.
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insônia, distúrbio mental, sonolência, tendência ao sonho. Epilepsia. Falta de 
apetite, prolapso uterino e de bexiga, infertilidade, parto trabalhoso. Hemor-
ragias, problemas mentais. Em casos que a pessoa vê ou fala com espíritos: 
moxa em P11 e BP1. Os pontos do pulmão ativam a alma corpórea, protegendo 
a pessoa de invasões, além de tonificar a Justiça (Virtude do metal). Os pontos 
de BP tonificam o pensamento, deixando o pensamento da pessoa mais forte e 
também fortalecem a fé (sinceridade, como Virtude).

Aqui novamente a busca do equilíbrio, madeira [F] e terra [BP], uma equilibra 
a outra, como opostas. E todas as pontas dos dedos juntas, [P, IG - metal, e PC, TA, 
C, ID – fogo], sendo bastante intensa a energia que passa por aí, ajudam a esvaziar 
a mente. As pontas dos dedos dos pés têm a ver com a mente e seus distúrbios.

SExTo ToquE (r1)

É muito importante que os Rins estejam funcionando adequadamente (Figu-
ras 18 e 19). Eles que proveem todos os fluidos do corpo.  Nas automassagens 
chinesas é fundamental estimular os rins, com as mãos nas costas, fazer círculos, 
dar pequenos tapas; percutir o calcanhar no chão, 24x; são exemplos.

O meridiano dos Rins inicia-se no terço superior da planta do pé. Entre as 
duas elevações. Coincide aí exatamente este 7º toque da Calatonia.

 O meridiano continua subindo por dentro da perna, passa pelo lado medial 
da fossa poplítea, sobe por dentro da perna, entra no rim e se conecta com a 
bexiga. Passa pelo Fígado, Diafragma, entra no Pulmão, vai ao longo da garganta 
e termina na raiz da língua. Utiliza-se praticamente só até o R10, na altura do 
joelho, mas o meridiano vai até abaixo da clavícula, a duas polegadas chinesas 
da linha mediana. Os canais anastomósticos, os canais de ligação entre os meri-
dianos e os órgãos, ligam o meridiano do Rim com a língua, e por isso o Rim 
cuida da saliva. É o segundo líquido, humor, que o rim produz. O primeiro é a 
urina, a separação do puro do impuro. A saliva é frequentemente trabalhada na 
Meditação Taoista e transformada em saliva sagrada, a grande alquimia chinesa. 
A circulação da luz e a transformação do corpo diamante. (17 JUNG, 1971,2001)

O meridiano dos Rins, Shaoyin do Pé, [Figura 20] começa no aspecto inferior 
do pé [1] e segue obliquamente na direção da sola do pé [Yongquan, R1]. Saindo 
do aspecto inferior da tuberosidade do osso navicular [2] e, passando atrás do 
maléolo medial [3], entra no calcanhar [4]. Depois, sobe ao longo do lado medial 

Figura 18.
Meridiano dos Rins.
Figura 19.
Dedo médio, indicador e anular
tocam a base do calcâneo.

Figura 20.
Meridiano dos Rins.
Shaoyin dos pés.
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da perna [5] até o lado medial da fossa poplítea [6] e sobe mais ainda ao longo 
do aspecto póstero-medial da coxa [7] na direção da coluna vertebral [Chan-
gqiang, Du 1], onde entra no rim, seu órgão [8] e se conecta com a Bexiga [9].

A porção reta do meridiano emerge novamente do rim [10]. Subindo e pas-
sando através do fígado e diafragma [11], entra no pulmão [12], vai ao longo 
da garganta [13] e termina na raiz da língua. [14]. Um ramo emerge do pulmão, 
liga-se ao coração e segue no tórax para unir-se ao meridiano do Pericárdio, 
Jueyin da Mão [15]. (FUNDAMENTOS, 1964/1995).

O acuponto R1 é o grande receptor da energia da terra, o nosso planeta, do 
seu centro, da sua grandeza, da sua aceitação incondicional e infinita. Todos os 
exercícios de Chi Kong que restauram as energias utilizam este ponto. No Trei-
namento Interior da circulação da energia, R1 é fundamental.  

O meridiano dos Rins ajuda a tonificar o Yin e o Yang também, acalma a 
mente, restaura a consciência, limpa o cérebro. São indicações: cefaleia parie-
tal, metatarsalgia, tontura, vertigem, coma, convulsão infantil, comportamen-
to maníaco (fobia), insônia, nefrite, uremia, dor de garganta, afonia, disúria, 
sensação de calor na planta do pé, epilepsia. Transpiração noturna, prostatite, 
distúrbios dos órgãos genitais. Impotência, menstruação irregular, tétano 
de recém-nascido, cistite, diabete melitus, prurido perineal, prolapso uterino. 
Insônia, palpitação, muito sono, bronquite, fraqueza na audição, excesso de 
transpiração, constipação, pedra nos rins. Hipertensão. Ascite. Inchaço dos 
membros, lombalgia, atrofia muscular, doenças febris. 

Novamente o equilíbrio entre fogo, Pericárdio e ID; e água, os Rins. O metal 
(Pulmão), no caso, é a mãe dos Rins. O metal se transforma em água, quando é 
destruído pelo fogo, liquefazendo-se. Uma triangulação perfeita. A água apaga o 
fogo, destruindo-o, mas se houver a proporção adequada, o fogo aquece a água 
que sublima, eleva-se, esse é o verdadeiro elixir da Flor de Ouro. A água da Vida. 

SéTIMo ToquE

Este toque da Calatonia (Figuras 21 e 22), geralmente incide sobre os genitais 
deste mapa de Reflexologia, mas também sobre bexiga ou cóccix. Pode ser como 
se mostra na foto da Calatonia, mas pode ser em forma de “cestinha”, todas 
as pontas dos dedos da mão do terapeuta, apontando em cima de uma área 
específica. Neste toque usar “cestinha” revigora, aumenta a libido, a vontade 
de viver. E também, o toque sutil é rítmico, às vezes num nível mais sutil ainda; 

Figura 21. Dedo médio, indicador
e anular tocam a base do calcâneo.
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mas às vezes se sente pulsações, movimentos da fáscia etc. e a “cestinha” em 
cima da formação de ossos, o calcâneo que sustenta o peso do corpo inteiro, 
tem, portanto uma relação ortostática profunda. É um toque que ajuda muito 
a auto aceitação. 

oITAVo ToquE

Este oitavo toque da Calatonia (Figuras 23 e 24), utiliza a concha da palma 
da mão do terapeuta e a “boca do tigre”, a abertura entre o polegar e o indi-
cador envolvendo o tornozelo e o maléolo externo. Nesta área estão passando 
os meridianos dos pés e vários meridianos extraordinários se conectam. Há um 
acuponto extraordinário no calcanhar utilizado para insônia.  Muitos pacientes, 
também de Calatonia, relatam a melhora do sono. E ao envolver os tornozelos, 

Figura 23.
A palma e os dedos da mão
envolvem o tornozelo.

Figura 24.
Reflexologia da mão.

Figura 22.
Reflexologia dos pés.
(DE LANGRE, 1980)
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há sensações de infância que podem ser evocadas, reorientadas e ressignificadas. 
Por isso, é importante a consciência acompanhar o processo. 

nono ToquE

Este nono toque da Calatonia (Figuras 25), apoia a metade inferior da perna e 
os calcanhares se apoiam sobre os punhos do terapeuta. As pontas dos dedos 
do terapeuta acabam tocando o tríceps sural e o meridiano da Bexiga é tocado 
em vários acupontos. Para quem está debilitado, deprimido, que perdeu muito, 
ou perdeu pessoas, coisas, teve doenças, perdeu parte da identidade femini-
na, ou perdeu os hormônios femininos ou masculinos, enfim, este toque é de 
sustentação. Já Sandor, no início da criação da Calatonia, relatava como as 
grávidas ou no pós-parto as mulheres gostavam deste pequeno toque de ele-
vação das pernas. (FARAH, 2008). É outro toque em que os pacientes se soltam 
muito. Entram em níveis de relaxamento bastante profundos. (SANDOR, 1984).

déCIMo ToquE

Como já nomeamos por alto as “qualidades de cura” dos meridianos, estes últi-
mos toques são continuação, portanto. Os efeitos da Acupuntura são imediatos 
e profundos, se o paciente se entregar ao fluxo curativo do Tao (Figuras 26 e 27).

Figura 25.
A palma, o punho e o começo
do antebraço sustentam o
calcanhar e a barriga da perna.

Figura 26.
As palmas e pulso sustentam
a cabeça, os dedos vão
até a base do crânio.                                                                

Figura 27.
Meridianos na cabeça. (Row, 1985).
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Figura 28. 
Meridiano Vaso Governador,
(Du mai) e meridiano
Vaso Concepção (Rén mai).
(REQUENA, 1982)

A Calatonia ajuda o paciente a se entregar, no processo, relaxar e absorver o 
que é necessário para seu momento de vida. 

A sustentação da cabeça, do ser, do ego, das ideias, dos pensamentos, da 
imaginação etc., cria confiança, por ser um toque muito delicado. É já um dos 
toques sutis de pontos de apoio do corpo. Mas como este 10º toque é na cabeça, 
é necessário, por ser complementar a todo trabalho realizado na outra extremi-
dade. É o contraponto energético e rítmico.                 

Neste toque da cabeça, também se facilita o fluxo na pequena circulação de 
energia, realizada pelos meridianos extraordinários: o Vaso Governador e o Vaso 
Concepção (Figura 28). Dão força e vitalidade imediatas. Mobilizam uma energia 
central com a defesa do ser. Tratam todo o centro do corpo, também o Sistema 
Nervoso Central, o sistema reprodutivo, a perpetuação da espécie. 

Concluindo, a Calatonia possibilita a experiência pacífica de atividades 
ancestrais que a humanidade vivenciou. De maneira natural, vai se delineando o 
nível de consciência que cada paciente está e pode chegar. São muitas as sessões 
de psicoterapia com Calatonia e toques sutis, e o processo de individuação vai 
acontecendo naturalmente. 

Não há incompatibilidade entre as duas abordagens. São complementares.
Na Acupuntura, diagnosticado adequadamente, o tratamento em dez sessões 

é mais do que suficiente. Mas sempre existem as indicações para a manutenção 
da saúde, com sessões de acupuntura mensais por um período mais longo. Ou 
nas épocas de mudança de estação. Há também outras indicações para a cura 
e manutenção do equilíbrio como Fitoterapia, exercícios de chi kong, tai chi 
chuan e outros; meditação frequente; alimentação adequada, com cinco cores e 
cinco sabores. Tomar sol. Trabalhar o suficiente e dedicar-se ao relacionamento 
com o grupo social. Melhor ainda, se fizer alguma contribuição para processos 
coletivos. Utilizando as cinco Virtudes do Tao, a Compaixão, a Cerimonia com 
respeito, a Fé, a Justiça, e a Sabedoria. Utilizando a intenção correta e a propor-
ção adequada. 
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Cadê o Lobo?
Uma Análise
sobre a Sombra
nas Ilustrações do livro
Chapeuzinho Amarelo

O texto pretende analisar imagens de aspectos sombrios do livro 
“Chapeuzinho Amarelo” (BUARQUE e ZIRALDO, 1997), visando in-
vestigar quais são os aspectos indesejados hoje em dia e como são 
passados às crianças através da literatura. Em seguida analisaram-se 
as imagens relacionando-as com a psicologia analítica; debruçou-se 
especialmente sobre os simbolismos do lobo, sendo essa a figura que 
representa o aspecto sombrio no livro. O livro conta a história de 
uma menina, a Chapeuzinho Amarelo, que vivia paralisada de tanto 
medo, sendo seu maior medo o medo do lobo. Um dia ela e o lobo 
se encontram frente a frente e nesse contato Chapeuzinho perde o 
medo do animal. Esse, por sua vez, tenta de todas as maneiras voltar 
a causar medo na menina, entre suas tentativas ele repete lo-bo-
lo-bo 25 vezes e acaba se transformando em um inofensivo bo-lo. 
Percebe-se que as consequências do contato da menina com esse 
aspecto sombrio foram benéficas, ela passa a lidar com seus medos e 
interagir com o mundo, criando e brincando.

Chapeuzinho Amarelo
Ilustração de Ziraldo
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O tema da representação gráfica dos vilões nas ilustrações de livros infantis 
é bastante importante, pois as imagens têm um imenso valor simbólico, 
especialmente para crianças. Jung (1988) diz que a dinâmica do inconsciente 
expressa-se por suas imagens, através, por exemplo, de desenhos, sonhos e fantasias; 
que seriam modos de autorrepresentações de desenvolvimentos inconscientes, 
permitindo a expansão gradual da psique - ou seja, o processo de individuação.

Nise da Silveira (1981) também ressalta o valor das imagens, dizendo que as técnicas 
expressivas têm um enorme poder de intensificar a elaboração simbólica porque 
elas ativam a raiz arquetípica dos símbolos através da mobilização de dimensões 
pouco acessíveis à palavra. Ou seja, ampliam o contexto da elaboração simbólica 
além do contexto verbal, deixando evidente como as imagens são reveladoras.

Nas histórias infantis está aquilo que é feito intencionalmente para ser 
passado às novas gerações, e encontramos nelas uma síntese do que se pretende 
passar adiante como figura representante da sombra. Ou seja, em uma história 
infantil, mesmo que com representações mais complexas sobre a sombra, há uma 
simplificação e até uma condensação - por que não? - do que aquela sociedade 
entende por indesejado. E pelo fato das histórias infantis serem em sua grande 
maioria ilustradas e das crianças estarem em processo de alfabetização, pode-se 
dizer que a ilustração toma grande importância.

No texto a seguir, serão analisadas as imagens de aspectos sombrios do livro 
“Chapeuzinho Amarelo” (1997).Essa discussão é relevante para compreender os 
modelos de sombra que são perpetuados na infância através dos livros infantis, 
bem como suas possíveis fantasias de resolução. 

A SoMbrA
A sombra é tema caro à literatura junguiana, e muito já foi escrito sobre 

este assunto. É na relação da criança com o mundo, durante a estruturação do 
ego, que surge a persona e a sombra. Durante a infância a criança precisa da 
aprovação do outro, e para ser aceita ela nega características próprias a fim 
de se adaptar às normas sociais. Assim, de um lado, a criança vai corresponder 
ao meio externo formando a persona e, de outro, vai reprimir o que não é bem 
aceito formando a sombra, cabendo ao ego fazer a mediação entre estas duas 
instancias (JUNG, 2003).

A sombra se refere a traços da personalidade que o ego rejeita, reprime, 
desconhece, uma vez que não condizem com o ego ideal, com a imagem esperada 
de si mesmo – sendo às vezes apenas desconhecida. Von Franz define sombra 
como a personificação de certos aspectos inconscientes da personalidade que 
poderiam ser acrescentados ao complexo do ego mas que, por várias razões, não 
o são (VON FRANZ, 2002). Vale acrescentar que a sombra existe por conta da 
fascinante sensibilidade humana aos ambientes sociais, ou seja, as pessoas são 
sensíveis às expectativas de outras pessoas. Cabe lembrar que a sombra incorpora 
características que não são necessariamente “más”, mas que foram reprimidas. 
Neste sentido, muitas vezes a sombra contém conteúdos que são importantes 
para o desenvolvimento humano, e que devem ser recuperados.

O ser humano sempre temeu sua própria sombra, pois nela pressente a 
presença de tudo que, na verdade, desejaria fingir que nunca existiu. Mas sem a 
conscientização da natureza sombria não há processo de individuação. 

A princípio cada escolha pressupõe algo que não foi escolhido, ou seja, 
algo que foi relegado à margem, ao âmbito da sombra. É importante também 
perceber que esse movimento de transformação é constante e infinito, pois uma 
vez que se admite a existência da natureza sombria em seu interior, sempre 
haverá novos conteúdos formados no dinâmico movimento da psique. É uma 
equação simples: cada conteúdo iluminado produz sua sombra no inconsciente, 
sempre. É um processo infinito de autoconhecimento e expansão da consciência. 
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Neste sentido, o indivíduo terá invariavelmente a companhia da sombra em sua 
viagem evolutiva rumo à individuação (VON FRANZ, 2002).

Uma das representações simbólicas da sombra dá-se, com frequência, na 
figura do antagonista do Herói. Muitas vezes, o “vilão” representa os aspectos 
sombrios que devem ser confrontados pelo Herói, que representa o Ego. No livro 
“Chapeuzinho Amarelo”, a principal figura identificada como vilão é o Lobo. 
Assim como na história da Chapeuzinho Vermelho, a garota deve confrontar um 
lobo mau. A seguir, são tecidas algumas considerações sobre o simbolismo do 
lobo, considerando-o como uma imagem de sombra, com fins de dar subsidio a 
análise que se seguirá das imagens do livro. É pela importância do lobo nos contos 
de fadas infantis que estudá-lo se mostra como uma rica fonte de símbolos 
e conceitos para compreender diversos aspectos da sombra. A seleção dos 
aspectos do símbolo do lobo mostrados abaixo irá se deter mais aos significados 
encontrados que se relacionam com o livro analisado. 

o Lobo CoMo SíMboLo
Há muito na literatura acerca desse animal. Diversas culturas têm rituais 

que envolvem o lobo sendo adorado (como os deuses-lobo greco-romanos). O 
simbolismo do lobo é relacionado tanto à extrema maldade devoradora e voraz, 
quanto a uma mãe provedora e boa (RAMOS et al, 2005). É possível que sua 
“aparência vigorosa e temerária, seus constantes ataques ao homem e aos outros 
animais, e a impossibilidade de domesticá-lo tenham feito do lobo o objeto de 
projeção maciça da sombra coletiva, destrutiva” (RAMOS et al, 2005, p. 154). O 
aspecto da fome e da voracidade do lobo é ao mesmo tempo sua força e sua 
desgraça. Von Franz (1985) diz que lobo é chamado lykos – luz – por conta desse 
aspecto da voracidade, que quando dominada ou conduzida ao seu alvo correto 
é de extrema potência. 

Outro aspecto relevante do simbolismo do lobo que convém mencionar é a 
sua associação constante à morte, mas como processo de transformação (RAMOS 
et al, 2005). Em Chevalier e Cheerbrant (2009) há importantes referências à goela 
do lobo como símbolo desse processo de renascimento, ressurreição, símbolo este 
que é visto na história Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. 

Aqui, o lobo revela o aspecto cru e destrutivo da morte. O corpo em decom-
posição é devorado por ele, o que representa a finitude da matéria como 
etapa necessária para o desenvolvimento. Desse modo, os rituais de iniciação 
e o lobo como símbolo de morte e renascimento significam a passagem da 
infância, da inocência, para uma etapa mais adulta e diferenciada. Entrar em 
contato com o lobo pode significar a entrada no inconsciente, o contato com 
a sombra, para depois “renascer” com os aspectos “lupinos” assimilados pelo 
ego (RAMOS et al, 2005, p. 161).
 
Os lobos carregam a sombra coletiva, sobre eles projetam-se a agressividade 

e o desejo de poder reprimidos e não aceitos pela comunidade (RAMOS et al, 
2005). Há também a associação desse animal à luz, coragem, força e sabedoria 
da floresta. As mesmas características vistas como negativas - a ferocidade e 
a firmeza - algumas ocasiões são vistas como positivas, e até necessárias para 
fazer prevalecer valores fundamentais.

Por vezes, o lobo aparece como guia e protetor. Em alguns mitos europeus, o 
lobo aparece como psicopompo, transitando entre os dois mundos, conduzindo a 
alma ao paraíso (Hermes, Mercúrio). Sendo o lobo um animal de força impulsiva 
e primária, da caça e da guerra, também está relacionado a Marte, da mitolo-
gia romana (VON FRANZ, 1985). No plano psicológico, interpretar o lobo como 
guia e guardião sinalizaria justamente uma integração de aspectos agressivos e 
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sombrios à consciência, ampliando a percepção dessas qualidades em si mesmo 
e no outro. “Nos sonhos, quando o lobo aparece com seu aspecto positivo, pode 
representar a inteligência ou sabedoria daquele que conhece o mundo interior” 
(RAMOS et al, 2005, p. 159). Este trecho deixa claro a força do símbolo do lobo, 
sua íntima ligação ao conceito de sombra e a potência de expansão da consci-
ência que pode representar.

o Lobo e o FeMInIno
Outra associação importante para a análise do livro refere-se a associação 

entre o simbolismo do lobo e do feminino. Von Franz (1985) considera que o 
lobo tem um relacionamento secreto com o princípio do feminino. Estés (1994) 
acredita que lobos e mulheres saudáveis compartilham de caracteristicas psi-
quicas comuns, como percepção aguçada,intuição, preocupação com filhotes e 
parceiro, e capacidade de adaptação.

Segundo a autora, a mulher, por conta de uma subordinação à cultura, ao 
intelecto ou ao ego - dela própria ou de outros - perde seus instintos e ciclos 
naturais. Em outras palavras, é dizer que quando a mulher não supera certos 
obstáculos pessoais e sociais e não entra em contato com a sua sombra, ela 
perde também contato com uma faceta selvagem e desconhecida, mas que lhe é 
capaz de propiciar uma vida mais íntegra e criativa, e lhe tornar mais ciente de si 
e com mais recursos pessoais. Nota-se a relação direta entre contato da mulher 
com seus aspectos selvagens / instintivos e sua capacidade de inventar e criar. 

Outro exemplo da conexão entre o tema do lobo e do feminino é a imagem 
da loba como nutridora e provedora dos irmãos Rômulo e Remo, fundadores 
de roma. Já em Chapeuzinho Vermelho poder ser visto como um exemplo dos 
aspectos destrutivos e devoradores da Grande-Mãe. 

Em outras lendas esse animal está associado a uma voracidade sexual. “O 
lobo é sinônimo de selvageria e a loba de libertinagem” (Chevalier e Cheerbrant 
(2009, p. 555). Levando se em conta que a Chapeuzinho Vermelho sofreu o 
ataque do lobo após desobedecer aos pais, é possível sob essa perspectiva, fazer 
outra análise: além de impedir um rompimento prematuro do vínculo primal, 
também tem o papel de regular o desenvolvimento da sexualidade infantil 
(RAMOS et al, 2005). 

AnáLISe do LIvro CHAPeuzInHo AMAreLo
O livro conta a história de uma menina que tinha muito medo, de tanto 

medo ela não saia da cama, “Então vivia parada, deitada, mas sem dormir com 
medo de pesadelo”. A história muda de tom quando a menina encontra com o 
seu maior medo, o medo do lobo, “Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do 
medo do medo do medo de um dia encontrar um LOBO. Um lobo que não existia”. 

Nesse encontro ela vê que o temido animal não era tão assustador como o 
que ela imaginava, e nesse confronto o medo vai diminuindo: “Depois acabou 
o medo e ela ficou só com o lobo”; até que ela perde o medo do lobo, “E ele 
gritou: sou um LOBO! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: EU SOU UM LOBO!!! 
Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa”. 

A figura do lobo inverte de papel: era assustador e passa a ter medo da garo-
ta. Isso acontece quando o animal se vê desempoderado pela Chapeuzinho. Essa 
inversão é marcada quando o lobo repete seu nome 25 vezes até que ao invés 
de lo-bo ele se torna um bo-lo.

Depois deste momento, Chapeuzinho passa a brincar, correr, cair e levantar; 
o medo não a paralisa mais. Seus antigos medos se tornaram seus companheiros, 
como vemos na última página do livro: “Ah, outros companheiros da Chapeuzinho 
Amarelo: o Gãodra, a Jacoru, o Barão-Tu, o Pão Bichôpa e todos os trosmons”. 
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A seguir serão analisadas as ilustrações do Ziraldo. Os subtítulos se referem às 
fases do processo de Chapeuzinho Amarelo com relação ao Lobo, que representa 
seus aspectos sombrios. 

CHAPeuzInHo doMInAdA PeLo Medo

Na imagem 1, a história começa com o rosto da Chapeuzinho, com uma 
expressão de medo, desconfiança e desconforto. Ela está toda amarela, amarela 
de medo. A vemos sozinha; a página da esquerda em branco, não há fundo, não 
há cor, não há nada além do medo.

Na imagem 2, vemos a Chapeuzinho deitada, não se levanta por conta dos 
medos que tem. Os medos são representados por diversas figuras sombrias - ara-
nhas, cobras, bode com chifres longos, raio, escuridão - misturadas, difusas, nos 
remetendo a um mundo onírico, inconsciente.

Tudo está escuro, não há cor na figura da Chapeuzinho, ela está envolta por 
uma sombra e sua postura também é significativa: ela está de costas, recolhida, 
espiando com os olhos arregalados mas sem se virar de frente para olhar todo 
esse universo que a aterroriza. 

Relacionando a postura da Chapeuzinho ao conceito de sombra e à maneira 
que essa história se desenvolve, é possível acrescentar que ao não encarar a 
própria sombra, as coisas que se teme permanecem na escuridão, sem a luz da 
consciência, indefinidas e agigantadas, ou melhor: imensuráveis. Por exemplo, 
no texto o trecho “Minhoca, pra ela, era cobra” e na imagem há uma cobra 
ameaçadora muito maior que a menina em posição de ataque.

Vale ressaltar que deve-se tomar cuidado ao lidar com a sombra, seja para 
não se afastar demais seja para não se aproximar demais. Ao se aproximar 
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demais, pode-se perder com tamanha força desconhecida e incontrolável. 
E no caso contrário, se o ego afasta demais dos aspectos sombrios, a intensidade 
dessa escuridão tende a aumentar. Justamente por não encará-las, elas podem 
se tornar cada vez mais inacessíveis e desumanas, e dessa maneira podem tomar 
conta do sujeito. É o caso da protagonista que, ao não encarar se virando de 
frente, a escuridão se torna maior que ela e a domina, a paralisa.

É possível dizer que a Chapeuzinho paralisa justamente por conta do medo 
do que pode, do que fantasia, encontrar na sombra; medo de ser invadida por 
essa sombra. “E nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia pra 
fora pra não se sujar. (...) Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, 
deitada, mas sem dormir com medo de pesadelo”. Do que tanto tinha medo 
a Chapeuzinho? O fato de ela ter medo de pesadelo evidencia que o que ela 
temia estava no seu mundo interno. Além disso, “pra não se sujar”, nos remete 
a conteúdos da sombra, ao fato da protagonista não querer entrar em contato 
com aspectos negativos.

Já na imagem 3, outra vez a Chapeuzinho aparece sozinha, retraída e assus-
tada em um fundo branco.Nessa imagem é a primeira vez que a protagonista 
aparece com seu chapéu amarelo. Na primeira página do livro, o texto faz 
referência ao significado de medo da cor amarela. Esta relação feita pelo autor 
entre a cor e esse sentimento possivelmente é uma associação á gíria popular; 
“amarelou”, “ficou com medo”. Então, o chapéu é amarelo de medo. O chapéu 
pode simbolizar a cabeça e o pensamento, ou seja, um chapéu amarelo seria 
então pensamentos de medo. O chapéu exerce uma função dupla: ao mesmo 
tempo que protege a cabeça, a aprisiona nesses pensamentos. 

A cor amarela tem distintos significados. É considerada uma cor masculina, o 
substituto do negro e também a cor da renovação (CHEVALIER e CHEERBRANT, 
2009). Esses simbolismos indicam que há uma grande potência de ressignifi-
cação do pensamento de medo; sendo o amarelo simultaneamente a cor da 
renovação e a cor que representa aspectos da sombra da Chapeuzinho - a cor 
do medo, do masculino e equivalente ao negro. 

Nesta imagem (4) Chapeuzinho está pequena virada para esquerda olhando 
com o canto dos olhos para longe, para o desconhecido. O quadrante inferior 
esquerdo remete ao passado (VILLEMOR-AMARAL et al, 2011), ou seja, a menina 
está com uma postura insegura e presa em um passado, olhando com curiosi-
dade e desconfiança na direção do futuro desconhecido, ela não investe e não 
confia em um futuro.A relação com a sombra é vista de forma distante e pouco 
trabalhada, com a menina afastada e com medo do que pode ser encontrado lá. 

A partir do seguinte trecho: “numa terra tão estranha, que vai ver que o tal 
do LOBO nem existia”. Ela começa a encarar o lobo de outra maneira. E, mais 
adiante, fica evidente que esse contato segue se modificando.
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reConHeCIMenTo dA SoMbrA

Esta imagem (5), junto com a imagem 7, são as mais emblemáticas do livro. 
Nesta o lobo aparece como a sombra, projetada por trás da Chapeuzinho. No 
texto: “Mesmo assim a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo do 
medo do medo de um dia encontrar um LOBO. Um LOBO que não existia.”

Estés (1994) discute que as mulheres às vezes abrem uma porta em seus 
calabouços internos e que uma vez abertas, não há como ignorar o que foi 
visto. Com essa imagem a autora diz que há momentos na vida em que não há 
como não encarar e enfrentar algum aspecto sombrio pessoal, e é em um desses 
momentos que Chapeuzinho se encontra. 

CHAPeuzInHo enTrA eM ConTATo CoM A SoMbrA 
Na imagem 6 aparece o lobo pela primeira vez. Ele tem uma boca imensa e 

cheia de dentes. A Chapeuzinho com cara de susto, mas não apavorada como 
nas figuras iniciais. Aqui a garota tem curiosidade, sua postura está mais ativa, 
menos retraída. Parece reconhecer que algo na figura sombria do lobo, além de 
assustar, a interessa.

Sobre a imagem do lobo é possível pensar que o dente simboliza. O dente 
simboliza a agressividade, sua destrutividade selvagem não aceita na socieda-
de. E, além disso, sua boca imensa está relacionada ao seu caráter voraz, aqui 
encontrada justamente na imagem da boca cheia de dentes. Esses aspectos do 
lobo também se relacionam com a sua característica de transformação - que 
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será importante na história. Comer é um processo destrutivo por um lado, mas 
transformador e construtivo por outro. 

As orelhas em pé, seus pelos pontudos, parte interna da boca preta e seus 
olhos vermelhos contribuem para sua personificação como um lobo-mau. O lobo 
já se encontra vestindo uma gravata borboleta, indicando para qual rumo essa 
história seguirá. 

o ConFronTo

É chegado o momento em que os dois se encontram (imagem 7). É interes-
sante que esse encontro aconteça em um deserto, Estés (1994) faz a associação 
entre “um trabalho solitário” e “um trabalho realizado no deserto da psique” 
(p.45); o deserto sendo um cenário de grandes transformações individuais. 
A autora ainda aponta para o deserto como lugar de revelação divina. 

Só é possível ver as silhuetas, aproximando, de certa maneira, a imagem 
dos dois. Os dois são sombra, ela também. O tom alaranjado do céu da imagem 
remete ao por do Sol, pode-se ver esse momento do dia como símbolo da che-
gada da escuridão com a partida do sol; a escuridão por sua vez, como mundo 
desconhecido. 

Chapeuzinho, ao se encontrar frente a frente com sua sombra, a ilumina com 
a luz da consciência e, por conta disso, vê o lobo, deixando dessa maneira de ter 
medo do medo do medo de um LOBO, agora é só lobo. Ela e o lobo.

Com relação ao texto, nessa cena o LOBO passa a ser o lobo, sem maiúscu-
las, e a Chapeuzinho Amarelo, amarela de medo, passa a ser referida como a 
menina. Essas mudanças evidenciam a grande transformação que esse encontro 
provocou. O LOBO nunca antes visto, imaginado, perde seu caráter assusta-
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dor e passa a ser apenas um lobo, um lobo com quem a menina se encontra. 
E a Chapeuzinho Amarelo que após esse momento não está mais identificada 
somente com seus medos, não são mais eles que a definem, agora ela é uma 
menina que tem muitas características para além dos medos.

Nesta imagem (8), o lobo, quando não mais temido, perde seu aspecto selva-
gem, seu poder destrutivo, sua potência. O gesto do lobo escondendo suas partes 
íntimas revela que ele se sente nu, descoberto, envergonhado. Começa nesse 
momento um processo no qual o lobo vai se humanizando, perdendo seus aspec-
tos selvagens imagem à imagem. O texto confirma esse movimento, descreve que 
“um lobo, tirado o medo”, é um “lobo pelado”. Sendo vergonha um sentimento 
extremamente humano e intimamente relacionado a esse processo de descobri-
mento da sombra - aqui encontrada justamente na imagem do lobo despido. 

E outras características que compõem a imagem do lobo, como os tons ama-
relos no chão e no corpo do animal, também nos fazem associar sua postura com 
o sentimento de medo, amarelo de medo. A boa fechada, a lingua para fora, os 
olhos tensos e a gravata borboleta vermelha com bolinhas brancas, nos remetem 
a um universo cômico.

Dando sucessão ao processo descrito na imagem 8, na imagem 9 o lobo 

perdeu ainda mais seu caráter ameaçador e selvagem. Ele aparece sem garras e 
dentes, vestido com roupas humanas, bem coloridas, cômicas e nada sombrias. 
Além disso, a postura dele não é agressiva e sim de decepção e impotência. O 
texto soma a essa análise, “O lobo ficou chateado.”; outra vez o autor associa o 
lobo a um sentimento exclusivamente humano, contribuindo ainda mais para 
essa desconstrução do personagem enquanto sombrio e temível.

Na imagem 10, o lobo tenta então com todas as suas forças retomar seu 
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poder, reconquistar o medo da menina. Para isso, volta a ter sua aparência assus-
tadora: boca bem aberta cheia de dentes, olhos vermelhos com olheiras e pelos 
e orelhas bem pontiagudas. Mas agora chapeuzinho aparece rindo de costas, ele 
já não a assusta. Está explícito o empenho do lobo em ser amedrontador e o 
descaso da menina.

No texto o lobo grita e berra tentando provocar outra vez medo na menina, 
mas ela apenas ri, se cansa daquilo e tem “vontade de brincar de outra coisa”. 
Esse trecho evidencia a mudança no comportamento da Chapeuzinho após con-
fronto com o lobo, indica que agora que ela já não tem mais o medo paralisante, 
tem vontade de ir para o mundo, brincar, criar. 

ASSIMILAção
Nessa figura (11), pode-se ver o lo-bo se transformando em bo-lo, ou seja, 

ele sendo assimilado pela menina. Isso apenas foi possível após o confronto, a 
desconstrução e a aproximação da sombra. Importante ressaltar o jogo com a 
figura e o fundo feitas pelo Ziraldo: o lobo no início está em preto e, ao final do 
processo, a figura do bolo em branco. 

Essa mudança, figura-fundo e antes figura em preto depois em branco, suge-
re algumas hipóteses. Pode-se dizer que a inversão de como a sombra é vista é 
justamente o que promove a integração. Essa inversão seria olhar o branco, o 
que há de positivo, de luz, de potência na sombra e não se focar somente no 
preto. Note que, entretanto, o preto não some, é apenas o ponto de vista e a 
modificação que permite ver o bolo no lobo.

O lobo cruel, amedrontador e ameaçador ao desenvolvimento da menina 
passa a ser um bolo, passa a alimentar. E não é qualquer alimento, o bolo aqui 
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é entendido como símbolo de amadurecimento; comum nas comemorações de 
aniversários, que são ritos de passagem. Sendo que a comida depois de digerida, 
desconstruída e absorvida alimenta e possibilita o crescimento; passando a fazer 
parte do sujeito a medida em que se apropria dela. 

Além disso, a comida está intimamente relacionada a aspectos da figura 
materna. É possível relacionar o simbolismo do lobo que envolve uma mãe 
extremamente provedora ou devoradora e que, de ambas as maneiras, impede o 
desenvolvimento do filho. Desse modo, o entendimento acerca dos símbolos que 
estão no fato de que o confronto com o lobo resultou nele sendo transformado 
em um bolo de aniversário é ampliado.

A interdição materna também está associada ao simbolismo sexual que o lobo 
carrega, ou seja, Chapeuzinho ao enfrentar a figura do lobo não está apenas inte-
grando seus medos, mas também se diferenciando de sua mãe e abrindo espaço 
para seguir mais fortalecida em um mundo simultaneamente frustrante e prove-
dor; podendo dessa maneira seguir também um caminho mais próprio e autônomo.

Nessa imagem (12) há o lobo-bolo com nariz de palhaço, assustado com duas 

velas sobre ele, no meio de um cenário de aniversário, relevância explicada na 
imagem 11. É possível observar o lobo transformado, sem sinais do lobo assusta-
dor que foi, “(...) já não era mais um LO-BO. Era um BO-LO. Um bolo de lobo fofo, 
tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzin. Com medo de ser comido, 
com vela e tudo, inteirim”. O texto remete outra vez ao caráter devorador que o 
lobo evoca, o medo do lobo também é o de ser devorado. Além disso, o fato de 
sobre o bolo terem duas velas, segundo Chevalier e Cheerbrant (2009), a dupli-
cidade pode significar uma dupla polaridade simbólica, benéfica e maléfica, que, 
se tratando da sombra e desse aspecto específico que é o lobo, poderíamos ver 
como sua qualidade criadora e destrutiva.

É importante analisar o fato de que ela não come o bolo, no texto: 
“Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu o de cho-
colate”. É possível fazer diversas interpretações para o fato da menina não comer 
o bolo: pode-se dizer que ela assimila a figura do lobo, mas essa figura não some, 
ou seja, é possível assimilar aspectos da sombra, mas não os fazer desaparecer.

Outra das hipóteses é de que ela transforma esse aspecto da sombra, o assi-
mila e se diferencia; caso devorasse o lobo estaria se misturando a ele e, de certa 
maneira, se devorando. Estaria, pode-se dizer, retomando aspectos infantis ao 
invés de superá-los. Chapeuzinho não se torna voraz, encontra a sombra e resiste 
a força instintiva não sendo devorada nem se tornando devoradora.

Na imagem 13, observa-se o protagonista brincando, cabelos leves, soltos e 
coloridos, e é a primeira vez que aparecem outras pessoas no livro, evidenciando 
a importância de se lidar com aspectos sombrios para o processo de individuação 
e crescimento. E dessa maneira, tornar-se sujeito capaz de se relacionar com o 
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mundo e com os outros de maneira mais rica e engrandecedora.
Chapeuzinho agora não tem mais tanto medo do mundo, podemos dizer 

que retirou a sombra do mundo depois de reconhecer a sombra em si mesma, 
ou seja, recolheu suas projeções. Perdeu o medo do desconhecido pois passou a 
reconhecer a sombra. “Não tem mais medo de chuva nem foge de carrapato. Cai, 
levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta 
(...)”. Percebemos que houve uma forte transformação, agora ela é uma menina 
segura de suas capacidades, que lida com um mundo mais real e menos assus-
tador; sabendo seus limites e suas potências.

Chapeuzinho na imagem 14 aparece de braços abertos e cabelos esvo-

açantes, muito diferente da menina retraída do início da história. Ao lado 
dela, diversas figuras sombrias, mas agora chapeuzinho não tem mais medos 
iguais ao que tinha. Cresceu e, para isso, deixou para trás os antigos medos, 
agora ela tem condição de confrontá-los e de brincar na presença deles. 
É possível a partir da imagem 14 fazer a análise de que do processo que acom-
panhamos de assimilação do lobo, como um aspecto da sombra, fortaleceu 
Chapeuzinho para que ela pudesse confrontar também outros aspectos da som-
bra; pois agora ela reconhece a sombra, tem contato com ela e o que pode haver 
lá não mais a amedronta como antes.

A imagem final (15) confirma o que foi dito na anterior; os antigos medos são 
chamados de companheiros pelo autor e na imagem eles aparecem inofensivos 
e sorridentes. Ou seja, Chapeuzinho Amarelo está apta a enfrentar seus medos e 
seguir seu desenvolvimento pessoal.
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ConSIderAçõeS FInAIS
Para concluir, é importante destacar algumas das análises mais relevantes, 

tendo como foco a relação entre a Chapeuzinho e o lobo. O animal ao longo das 
páginas vai sendo humanizado, ficando cada vez mais vestido, mais civilizado, 
chega a aparecer em uma das imagens de terno e gravata borboleta, muito colo-
ridos se assemelhando a um palhaço. É possível analisar esse fato como ele per-
dendo sua instintividade, impulsividade, seu caráter desconhecido, selvagem e 
ameaçador; ou seja, se aproximando da protagonista e sendo assimilado por ela.

Após esse contato com o lobo, a menina sai mais fortalecida, o mundo já não 
é tão ameaçador uma vez que ela se aproximou e entrou em contato com a pró-
pria sombra. Agora ela pode brincar e criar no mundo. A força desse aspecto da 
sombra foi integrada e transformou-se em força criativa - ela não projeta toda a 
sombra no mundo, reconhece que há sombra nela. Como foi visto, esse processo 
descrito no livro de maneira acessível e sensível é fundamental para o desenvolvi-
mento de todo e qualquer sujeito rumo a expansão da consciência, a individuação.

 Quanto mais o ego se recusa a entrar em contato com a sombra, mais ela 
se afasta e mais difícil tornar-se o contato com seus aspectos. O que vemos 
na história da Chapeuzinho é que a medida que relação com a sombra vai se 
tornando mais próxima o lobo vai vestindo-se e humanizando-se. A importância 
de entender - e viver - esse processo é que se a relação com a sombra apenas 
tende a ficar mais distante, com o tempo, o ego vai perdendo a capacidade de 
integrar a sombra, que tende a tornar-se cada vez mais autônoma.

Além disso, vale ressaltar que é preciso cuidado ao aproximar-se da sombra, 
para que ela não domine. No livro há essa relação explicitada, além da imagem 2 
já mencionada (Chapeuzinho deitada de costas), também na imagem 13 quando 
a menina não devora o bolo de lobo. Ou seja, deve-se tomar conhecimento de 
conteúdos da sombra, nesse caso devoradora e voraz, mas sem se misturar a ela 
e sem permitir que ele se expresse aleatoriamente. 

Pelo desenvolvimento da história do livro, o lobo, para a psique, simboliza 
um aspecto benéfico; simboliza também a possibilidade da contenção necessária 
dos impulsos, que conduz ao desenvolvimento e à integração de novos recursos 
internos, o que permite um funcionamento mais pleno e criativo da menina - 
tanto que ao final ela é retratada correndo e brincando na rua.

É possível relacionar a transformação vivida pela Chapeuzinho e os rituais de 
iniciação que tem o lobo como símbolo de morte e renascimento. Esses rituais 
significam justamente a passagem da infância, da inocência, para uma etapa 
mais adulta e diferenciada. Ou seja, podemos entender que entrar em contato 
com o lobo significa a entrada no inconsciente, o contato com a sombra. Esse 
contato gera a transformação da protagonista depois que os aspectos do lobo 
são assimilados pelo seu ego. 

Imagem 15

 Hermes19 – 43



Os aspectos que são mal vistos pela sociedade são justamente os reprimidos, 
por isso é comum associar a sombra com o mal destrutivo e danoso. Porém, isso 
pode ser um grande equívoco, pois quando integramos a sombra, ela é fonte 
de muita energia criativa e os efeitos maléficos de sua projeção são atenuados.

Quando a relação da menina com sua sombra estava distante, havia a 
tendência a projetar todo o mal no outro, no mundo. Ao reconhecer o que era 
seu, o mundo passou a ser menos ameaçador e ela estabeleceu uma relação 
ativa, produtiva e de mais confiança com o mundo externo. O desfecho do livro 
analisado se relaciona intimamente com essa colocação; a menina, depois de 
integrar o aspecto sombrio, brinca e corre no mundo, como não fazia antes por 
medo. Chapeuzinho, ou a menina, ter enfrentado o lobo e saído vitoriosa foi um 
ato de diferenciação e extrema saúde. 

44 –  Hermes19

referências bibliográficas

BUARQUE, C.; ZIRALDO. Chapeuzinho Amarelo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997. 
CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A.; Dicionário de Símbolos. Rio de Janeiro: Editora José Olympo, 2009. 
ESTÉS, C. P. Mulheres que correm com os Lobos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
JUNG, C.G. O Eu e o Inconsciente. Obras Completas, vol. VII -2 . Petrópolis: Vozes, 1988.
JUNG, C.G. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Obras completas de C. G. Jung, v. IX/1. Petrópolis: 
Vozes, 2003
MATEUS. In: A BÍBLIA  SAGRADA :  tradução ecumênica. São Paulo: Paulinas, 2002
RAMOS, D. O lobo. IN: RAMOS, D. (Org). Os Animais e a Psique, Volume 1. São Paulo: Summus, 2005.
SANFORD, J. A. Mal, o lado sombrio da realidade. Coleção Amor e Psique. Petrópolis: Ed. Paulinas, 1988
SILVEIRA, N. Imagens do Inconsciente. Rio de Janeiro: Alhambra, 1981.
VILLEMOR-AMARAL, A. E.de; GUEVARA WERLANG, Blanca Susana; et al; Atualização em métodos 
projetivos para avaliação psicológica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.
VON FRANZ, M. L. A individuação nos contos de fada. São Paulo:  Paulus, 1985.
VON FRANZ, M. L. A sombra e o mal nos contos de fada. Coleção Amor e Psique; São Paulo: Editora 
Paulus, 2002

 Hermes19 – 45



Palavras-Chave:
➜Mulheres

➜Grupos
➜Mitos

➜Psicologia Junguiana

Silvana Parisi <silparisi@gmail.com>
■ Psicóloga clínica
■ Doutora em psicologia - Instituto de Psicologia da USP
■ Analista em formação - Associação Junguiana do Brasil

Entre Mulheres:
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e Icamiabas aos
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A partir do referencial mitológico e da prática com análise individual 
e grupos de mulheres, o artigo apresenta algumas imagens arquetí-
picas disponíveis às mulheres da atualidade pós-feminista e discute 
a questão: qual a busca da alma feminina? Desde as amazonas e 
Icamiabas (índias guerreiras brasileiras), tipicamente feministas, ob-
serva-se a atuação de Atena, Artemis e um anseio por Héstia e Métis. 
Também são visitadas outras imagens como Lady Ragnell, Ariadne, 
Hécate e a presença tão necessária, nos dias de hoje, de Kuan Yin, a 
deusa chinesa da compaixão.1
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Estará fora de propósito falar nos dias atuais sobre grupos de mulheres? 
Ficou ultrapassado discutir questões de gênero? Após quatro décadas do auge do 
movimento feminista na década de 70 como estão as mulheres ocidentais hoje? 
Qual será a resposta atualizada à velha questão: o que querem as mulheres? Ou 
em outras palavras: qual a busca da alma feminina?

Estas questões constituem o tema deste artigo no qual procuro delinear alguns 
arquétipos dominantes hoje na psique feminina a partir de observações ao longo 
de mais de vinte anos trabalhando em consultório e com grupos vivenciais de 
mulheres, o que forneceu um panorama interessante sobre essas movimentações 
arquetípicas.

Lopez-Pedraza (2012) diz que uma imagem pode nos mover psiquicamente 
e expandir nossa consciência... fala também que temos fome e sede de imagens. 
Assim, vou seguir o fluxo de imagens que me guiaram na perambulação por 
esse tema e convido vocês para me acompanharem neste percurso, sentindo, 
pensando ou evocando outras imagens.

Como se sabe, o movimento feminista da época dos anos 60 e 70 trouxe uma 
grande transformação no âmbito psicológico e das relações sociais, econômicas 
e políticas. A primeira imagem de nosso percurso é a da amazona, mulher 
guerreira, que empunhou armas, imagem precursora do feminismo. Na versão 
nacional temos as Icamiabas, índias sem maridos da região do Tapajós, que 
segundo a lenda, viviam isoladas e com regras próprias nos rituais, na caça e na 
guerra. Foram chamadas de amazonas pelo homem branco. As lendas sobre as 
amazonas contam que elas mutilavam o seio direito para manejar melhor o arco: 
certamente é uma imagem forte! Nas fases iniciais do movimento das mulheres 
esse simbolismo de mutilação pode ter representado um sacrifício necessário 
a fim de obter mais agilidade na batalha com o mundo patriarcal. Este mito 
se relaciona à deusa virgem Ártemis, que pode ser considerada a patrona das 
amazonas, senhora do mundo selvagem, defensora da vida natural e dos animais, 
caçadora e protetora dos partos. Representa o feminino em sua essência, virgem, 
sem relação com o masculino. Segundo Lopez- Pedraza (2012) a independência 
das mulheres de hoje só foi possível graças ao respaldo arquetípico em Ártemis.

Não vamos nos estender nos efeitos gerados pelo movimento feminista, 
mas cabe mencionar uma herança direta das conquistas feministas, imagem 
bastante familiar e atual: a supermulher. Dar conta da casa e dos filhos, manter 
uma carreira de sucesso e realização e ainda ter um bom parceiro amoroso, de 
preferência um homem bem sucedido, gentil, companheiro, um novo modelo 
de homem, é proeza de supermulheres. Dizendo de outra maneira, a concepção 
do que é a vida de uma mulher se ampliou incluindo inúmeras possibilidades 
arquetípicas, apresentando as várias facetas do feminino. O leque (gosto da 
imagem do leque para falar de mulheres...) está cada vez mais aberto e se estende 
em várias direções ao mesmo tempo. Sem julgar se a mulher é mais feliz ou 
não, a imagem de supermulher evoca poder. Certamente, são mulheres com 
superpoderes, como por exemplo, conseguir fazer quinhentas coisas ao mesmo 
tempo (outro dia me peguei com a TV ligada, na internet, ao mesmo tempo 
falava ao telefone e ainda controlava uma comida que preparava no fogão!). A 
supermulher é atarefada, eficiente, ativa, extrovertida (é mais difícil imaginar 
uma supermulher introvertida, embora obviamente, não seja impossível). Tem 
que aprender a reger, ser maestrina de uma grande orquestra todos os dias. Meu 
Deus, que arquétipo é esse? Há algum que sintetize tantas atividades, tarefas e 
atribuições? Vamos seguir nosso percurso e ver aonde chegamos.

Algumas imagens do consultório:
- Uma mulher de 30 e poucos anos travou a coluna cervical, está com 

tenocinovite no ombro, há cinco anos não namora e não se sente atraída por 
ninguém. Ressente-se da falta de Eros em sua vida. Sua queixa: quer voltar a 
“querer”.
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- Outra mulher, profissional competente em área tradicionalmente masculina, 
com quase quarenta anos, interrompe com prazer atividade profissional para ser 
mãe em tempo integral.

- Executiva de sucesso se queixa de resolver tudo em casa, tomando sempre as 
iniciativas e providencias em relação aos filhos e assuntos do cotidiano enquanto 
o marido apenas se dedica ao trabalho. 

No inicio do movimento feminista, o modelo anterior de mulher pertencente 
à geração de nossas mães ou avós teve que ser, pelo menos parcialmente, 
rejeitado. Deméter (a mãe) e Héstia (aqui representando o âmbito das atividades 
do lar) foram desprestigiadas pelas mulheres e pela sociedade em geral; caíram 
em desuso. As Heras ciumentas, esposas por excelência, também tiveram que 
rever suas posições: já não ficava bem manter o casamento a qualquer preço, 
suportando estoicamente as traições do poderoso marido. Perséfones ou Corés 
tiveram que crescer e ir para o mundo ou então se refugiaram nas drogas ou no 
misticismo: a ingenuidade da donzela Coré não é incentivada entre as jovens. 
Mesmo Afrodite que deixou de ser perseguida e pode finalmente se expressar 
com o uso de anticoncepcionais e com a onda de amor livre e liberação sexual, 
foi criticada pelas feministas e intelectuais: virou objeto de consumo machista. 
Ártemis e Atena se consagram como as deusas em ascensão e mais valorizadas 
do século 20.

Se o feminismo inicialmente uniu as mulheres que passaram a se olhar e 
se valorizar contra o nomeado “inimigo comum”, mais tarde, na luta por se 
manterem no competitivo mundo masculino, acabaram se distanciando umas 
das outras. Mulheres com perfil de Atena, profissionais competentes, de carreira 
sólida e que transitam bem no mundo corporativo parecem ser as que mais se 
ressentem da companhia e do apoio de outras mulheres (já que as Ártemis contam 
com a solidariedade típica da deusa). Prisioneiras na armadura de Atena, muitas 
vezes se não é o corpo que reclama (como a imagem da mulher que travou 
a coluna) são as dificuldades no campo amoroso que aparecem (recordemos o 
escudo de Medusa que Atena carrega em seu peito, imagem de um coração de 
pedra – petrificado). Brinco com uma moça falando que abriga uma “generala” 
em seu interior. Extremamente competente e precoce em sua área profissional, 
vive em permanente conflito com o namorado: é difícil ceder, ser tolerante, 
delicada, suave...

Depois do confronto com o patriarcado, da fase de conquista e afirmação, 
imbuídas da energia guerreira, as mulheres começaram a fazer as pazes com suas 
mães e com a geração de mães. Começamos a compreender suas limitações e a 
vê-las como mulheres assim como nós. Como já expôs Neumann (2000) a respeito 
do desenvolvimento da mulher, na fase patriarcal a mulher identifica-se com o 
masculino e com o mundo paterno, distanciando-se da mãe e do feminino. Mas 
nas fases posteriores do desenvolvimento a mulher precisa restabelecer a ligação 
com o self feminino, uma volta ao materno, ao solo feminino. Coletivamente 
vejo que estamos nesta fase de retorno à mãe, ou do retorno da deusa... como 
disse Whitmont (1991). Mas de que deusa (ou deusas) estamos falando?

Nas décadas de 80 e 90 começaram a surgir grupos de mulheres com diversos 
enfoques e orientações (que ainda encontramos hoje em uma rápida busca 
pela internet em sites voltados seja para misticismo e espiritualidade, ou para 
psicologia, ecofeminismo, grupos de meditação, de lua cheia etc.). Segundo Jean 
Shinoda Bolen (2005) esta foi a terceira onda do feminismo, que chamou de 
feminismo espiritual e que está mais voltada para a psique e para a espiritualidade 
das mulheres. Fiz parte dessa onda quando em 1990 comecei a estudar as deusas 
gregas e o mito da deusa suméria Inana. A chegada do livro “Mulheres que 
correm com os lobos” em 1995 foi um marco, na época coordenei 2 grupos para 
discuti-lo, pensá-lo e vivenciá-lo.

 Os grupos de mulheres podem representar esta volta ao materno que foi 
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desvalorizado anteriormente, apresentando uma cumplicidade de gênero, a 
percepção e o fortalecimento de uma identidade feminina comum, o encontro 
da semelhança nas diferenças sob o arquétipo da fratria. Um grupo de mulheres 
representa o enraizamento no solo feminino tão necessário às mulheres filhas do 
pai, órfãs de mãe de nossa cultura, mulheres que por sua vez também carregaram 
feridas do patriarcado. No grupo de mulheres, Atena encontra a mãe que nunca 
teve e a criança que nunca foi; Ártemis, suas irmãs e parceiras; Deméter e 
Perséfone se reencontram; Afrodite inspira criatividade e transformação; e Héstia 
mantém aceso o fogo no centro do grupo.

Nesses grupos a abordagem é vivencial; são utilizados recursos expressivos como 
pintura, argila, relato de contos e mitos, dramatizações. Há a criação de um campo 
simbólico, que chamo de “espaço ritual” que propicia a transformação. Ao serem 
propostas vivências através dos diversos recursos expressivos, há uma abertura 
para a dimensão imagética e simbólica, o que o diferencia de uma abordagem 
exclusivamente verbal ou interpretativa: é um “fazer da alma com as mãos”.

Em geral os grupos são voltados para algum tema proposto anteriormente 
ou que surge a cada encontro. Tenho observado o potencial de ampliação de 
consciência neste tipo de trabalho, como disse uma vez uma participante: “aqui 
vale meses de análise individual”.

Se na década de 90 as mulheres precisavam saciar a sede milenar de 
espaços para se expressar e era uma questão de sobrevivência, atualmente já 
não é novidade. Mas qual ainda seria a motivação para grupos de mulheres que 
continuam a existir?

Com este quadro em mente e a fim de complementar estas observações e 
compreender melhor o papel dos grupos de mulheres hoje em dia, comecei a 
perguntar para amigas, colegas e mulheres dos meus círculos em geral, de idades 
variadas e diferentes formações: o que quer a mulher hoje? Pedi palavras ou frases 
curtas, a primeira coisa que vinha à mente em resposta à questão: o que você busca? 
Certamente não posso chamar isso de pesquisa, foi apenas um levantamento 
informal com pouco mais de 20 mulheres que permitiu algumas reflexões.

Várias mulheres falaram da busca de parceria. Outras desejam equilíbrio 
e realização, qualidade de vida, satisfação profissional, autossuficiência, 
especialmente as mais jovens, apresentando temas característicos de Atena ou 
Ártemis. Em geral, as mais maduras estão em busca de paz e sossego, querem um 
tempo para si próprias. Algumas, também mais velhas, se disseram realizadas e 
pretendem seguir no mesmo caminho trilhado até então. É compreensível que 
as mais jovens, na faixa dos 20 ou 30 anos que estão na construção de sua 
identidade e afirmação estejam buscando autonomia e realização. Já as mais 
velhas, a partir da meia idade, que viveram de perto as mudanças sociais da 
década de 70, desbravadoras, seja no âmbito familiar ou profissional, hoje querem 
aposentar armas e sair do campo de batalha.

Algumas respostas conduzem à deusa Héstia, a deusa da lareira e do fogo 
central das casas e da cidade, em seu papel centralizador e apaziguador, tão 
oposta à agitada e extrovertida supermulher, talvez uma grande necessidade da 
alma da mulher atual. Espiritualizada, meditativa e ritualística, presença invisível, 
Freitas (2005) associa o arquétipo de Héstia aos grupos vivenciais.

 Estamos carentes de rituais: não existem mais os mistérios de Eleusis para 
celebrar a primavera e o novo nascimento nem as Tesmosfórias para vivenciar 
rituais de fertilidade entre as mulheres. Talvez os grupos vivenciais de mulheres 
possam representar a recuperação desse espaço ritual ao redor do fogo de Héstia. 
E é o trabalho no nível simbólico que confere ao espaço do grupo o sentido 
ritual, um lugar do sagrado ou um “santuário”, como diz Bolen (2003).

Desde tempos antigos, as mulheres sempre mantiveram relacionamentos 
profundos e duradouros como mães e filhas, avós e netas, tias e sobrinhas, 
comadres e vizinhas, cuidando umas das outras. Rodas de trabalhos manuais 
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e de oração, mulheres juntas para cozinhar, bordar e parir. Um espaço que 
silenciosamente deu suporte às vidas das mulheres em meio ao patriarcado. 
Hoje estas rodas não estão mais silenciosas: as mulheres puderam ser ouvidas 
e dar voz à sua realidade, às suas vidas e aos seus desejos. O verbo agora se faz 
presente no feminino, nos círculos e grupos de mulheres.

Também entrevi a ponderada Métis, a deusa do sábio conselho, simbolizando 
uma busca de equilíbrio para a supermulher entre a necessidade de autonomia 
e autossuficiência, mas ao mesmo tempo mantendo a vinculação. Um feminino 
capaz de ser conectado e cuidador e ao mesmo tempo separado e definido, uma 
trégua entre deusas. É possível que estejamos finalmente ingressando na era da 
síntese, de unir pares de opostos, de poder estar próxima e distante, eficiente e 
terna ou como indicou Whitmont (1991) capaz de dizer o sim e o não, ser bela e 
feia ao mesmo tempo.

Esse aspecto de síntese e mediação evoca também transição, fronteira, estar 
entre duas ou mais possibilidades, congregando varias facetas do feminino. Deusa 
tríplice que retorna à consciência: virgem, mãe e anciã. Unificada, trazendo em si 
todas as polaridades. O que inspira outras imagens neste nosso percurso.

Um fato curioso do qual tomei conhecimento recentemente foi o lançamento 
em 2010-2011 das bonecas monstros, as high monsters, fazendo enorme sucesso 
entre as meninas. São as filhas de monstros famosos como Frankenstein, Drácula, 
Lobisomen, a Múmia. A que necessidade coletiva atende este novo modelo 
feminino tão diferente das bonecas bonitinhas de antigamente, das barbies e 
das princesas? Poderia representar a rejeição das antigas projeções de anima? 
Parece que as meninas não querem mais ser portadoras da projeção de mocinhas 
delicadas e frágeis. Haverá permissão hoje para a identificação com o lado 
sombrio do feminino? Um belo e atraente lado sombrio?

Estamos no território de Hécate, a deusa das encruzilhadas, deusa lunar 
tríplice que o patriarcado denegriu como uma velha bruxa. Hécate rege os 
momentos de transição e com suas tochas ilumina os caminhos. Além de tochas, 
porta uma chave que permite o acesso ao oculto e ao mundo dos mortos, um 
punhal ritualístico e um chicote que aponta para um lado punitivo, sombrio. 
Bolen (2005) ressalta que Hécate é a reveladora da verdade. No mito, ela é quem 
leva Deméter a conhecer sobre o rapto da filha. Entre os dois mundos, superior 
e inferior, sempre acompanha Perséfone, deusa dos mortos. Esse aspecto liminar, 
crepuscular, de luz e sombra nos interessa agora, como possibilidade de integrar a 
sombra da bruxa e da velha dentro de nós. Hécate, como testemunha arquetípica, 
pode trazer a honestidade de quem já atravessou muitas encruzilhadas: “Ela está 
inteiramente ali, totalmente presente [...] ela conduz a pessoa até aquele espaço 
de alma em que todos os conflitos externos se dissolvem e é possível vivenciar sua 
própria essência” (WOODMAN, 2003, p.138). Juntamente com Ártemis, também é 
uma deusa dos partos, mas uma parteira da alma, no momento da morte ou no 
nascimento de uma obra criativa.

Invoquemos, pois ambas, Ártemis e Hécate para auxiliar no nascimento de 
uma nova mulher que parece se anunciar, Ártemis como a protetora de tudo que 
é jovem e virgem e Hécate no papel de guardiã do inconsciente e da verdade. Em 
uma visão otimista, podemos estar assistindo ao emergir da face não (ou menos) 
terrível dessas deusas: uma Ártemis que traz mais a solidariedade das irmãs e 
protege o novo nascimento, e não seu lado frio e cruel capaz de desmembrar e 
destruir, e uma Hécate que aposentou o chicote por não ser mais tão necessário.

Ainda nesse aspecto de fronteira entre dois mundos, de quem fez a passagem 
e pode circular pelo mundo inferior e superior, vislumbro também Ariadne, 
senhora do labirinto, que há muito tempo já deixou o herói Teseu para trás (e 
com isso o modelo de homem-herói-salvador que ao mesmo tempo abandona). 
Agora transformada em deusa, Ariadne reina absoluta como esposa de Dioniso, o 
deus andrógino e amigo das mulheres.



Também revisito Inana, a antiga deusa suméria, já resgatada do mundo dos 
mortos agora à espera de Dumuzi, o marido que também teve que descer ao 
reino subterrâneo e fazer o caminho do encontro com o feminino sombrio. Será 
uma nova etapa: o feminino aguardando a transformação do masculino?

Uma indagação inevitável que emerge neste ponto da jornada: que tipo 
de masculino se apresenta como parceiro dessas deusas (mulheres)? Que deus 
poderia trazer o novo padrão arquetípico que vemos aos poucos se insinuando 
na consciência de muitos homens na atualidade? Em várias imagens femininas 
citadas, a ênfase é no aspecto virginal (Héstia, Atena, Ártemis), portanto não há 
parceiro, ou ele é andrógino (Dioniso, parceiro de Ariadne) ou foi enviado para o 
mundo inferior (Dumuzi). Imagens que talvez não satisfaçam a muitos homens 
e mulheres nos dias atuais. Estaremos condenados a viver sem parceria? Isso não 
vai à contramão da busca confessa e às vezes até desenfreada de parceria por 
tantas pessoas, mesmo que frouxa e descartável, “líquida”, como bem descreve 
Bauman (2004)? Será uma indicação da necessidade de virgindade, no sentido 
de ser “pessoa inteira”, “uma em si mesma” ou então empreender a descida 
ao mundo inferior para integrar os aspectos da sombra antes de se relacionar 
verdadeiramente com o Outro?

Nesse ponto, recordemos a bela lenda arturiana de Gawain e Lady Ragnell: a 
missão imposta a Arthur por um oponente poderoso e terrível era descobrir no 
prazo de um ano o que mais querem as mulheres, caso contrario ele encontraria 
a morte. O prazo estava terminando sem a solução até que finalmente a resposta 
certa é revelada por uma mulher horrososa em troca de casar-se com um cavaleiro 
da corte. A resposta: o que as mulheres mais desejam é a própria soberania. 
Gawain oferece-se para pagar a dívida e casa-se com essa mulher hedionda, 
Lady Ragnell, para grande pesar de toda a corte. Na noite de núpcias ela aparece 
linda a Gawain e pede que ele escolha se deve ficar bela apenas durante o dia, 
para a corte, ou durante a noite, somente para ele. Gawain reflete e deixa a 
decisão para ela, assim se desfaz o encanto e ela fica bonita o tempo todo. Como 
Lady Ragnel, as mulheres estão conquistando a soberania sobre si próprias, mas 
não mais outorgada por Gawain... É possível que este herói (Gawain) represente 
um modelo masculino cada vez mais buscado e, algumas vezes encontrado, na 
atualidade tanto como homem exterior ou interior, capaz de aceitar o feminino 
como ele é, em sua inteireza, em sua feiura e beleza. Esbarramos aqui nas 
intuições e previsões que os mitos nos trazem sobre futuros desenvolvimentos.

Ainda tateando com essas questões surge Kuan Yin, deusa da compaixão, 
ultima imagem de nosso percurso, apresentando um vívido contraste: uma deusa 
tão compassiva, mas que vem da China, um país que tanto oprimiu as mulheres. 
Talvez a deusa que mais necessite ser invocada coletivamente por homens e 
mulheres na atualidade, uma deusa cujo nome significa “aquela que atende (ou 
observa) aos gritos (e sussurros) do mundo”. Uma presença de empatia profunda 
capaz de curar feridas e cisões antigas. Nos grupos de mulheres também vejo a 
atuação deste arquétipo no espelhamento e na escuta atenta e solidária quando 
as vozes críticas e acusatórias do animus negativo são aplacadas. Kuan Yin 
fala a linguagem do Self e do Ser e não do ego e da aparência. Na cultura de 
competição e dominação, não há parceria possível. Mas quando se é testemunha 
compassiva, sem julgamentos, da dor da própria alma e da alma do outro, não 
há como competir, se prevalecer ou permanecer em conflito, imagem de uma 
alteridade madura. Chegaremos lá?
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Notas

1.Extraido de palestra apresentada no VI Congresso Latino Americano de Psicologia Junguiana em 

Florianópolis, 2012.
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Neste artigo é apresentado o Jogo de Areia e as Marionetes do Self, 
enfocando a utilização de miniaturas em ambas as modalidades tera-
pêuticas. Discorre sobre a importância da atividade lúdica e do brin-
quedo no processo de elaboração simbólica. Apresenta um histórico 
do Jogo de Areia, os materiais utilizados, procedimento e leitura dos 
cenários. Expõe os fundamentos históricos da técnica expressiva das 
Marionetes do Self, seus critérios de escolha das miniaturas, procedi-
mento de montagem e elaboração das representações. Demonstra que, 
em ambas as abordagens, as miniaturas ajudam a dar forma tridimen-
sional às imagens interiores, permitindo a expressão de sentimentos 
e emoções; e proporcionam diversas possibilidades de representações 
simbólicas que atuam como facilitadoras do processo terapêutico.
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O Jogo de Areia, desenvolvido por Dora Kalf e as Marionetes do Self, por 
Carlos Byington, têm em comum a utilização de uma diversidade de miniaturas 
visualmente acessíveis, em geral, dispostas em prateleiras. No decorrer de mui-
tos anos de trabalho, observamos que a coleção desperta interesse, não apenas 
entre os pacientes que dela se utilizam, mas as miniaturas também são atraentes 
e fascinantes para outras pessoas. Parentes e amigos se mostram envolvidos e 
contribuem espontaneamente para enriquecê-la. Essa pode ser uma forma de 
participar do universo mágico que ali se configura. Nesse caso, os objetos podem 
mobilizar a criança interior no adulto, que frequentemente se refere a lembran-
ças da própria infância ou simplesmente manifesta o desejo de experimentar a 
atividade expressiva. 

Brincar, além de desenvolver a criatividade e a imaginação, é uma atividade 
que conduz naturalmente ao uso dos símbolos. As imagens simbólicas, repre-
sentadas pelos objetos em miniatura, permitem a expressão de aspectos que a 
palavra e o gesto nem sempre conseguem comunicar. 

A atividade lúcida é uma situação segura, na qual é possível se expor a situ-
ações semelhantes aos desafios da vida real. Por meio da brincadeira pode-se 
reproduzir o mundo e seu funcionamento, experimentar novas possibilidades de 
ação, liberar a imaginação e exercitar a capacidade criativa. Ao enfrentar uma 
realidade ameaçadora, a brincadeira se torna um modo seguro de libertação por 
meio da representação miniaturizada do mundo (BENJAMIN, 1984). 

Houve um tempo em que os mesmos jogos e brincadeiras eram comuns a todas 
as idades. Posteriormente, ocorreu um progressivo abandono desses brinquedos 
pelos adultos. Assim também os contos de fada, miniaturas e bonecas, que eram 
de interesse dos adultos, foram se tornando exclusivos das crianças (ARIÈS, 1981). 

As bonecas existem desde a pré-história e tinham função religiosa. 
Atribuíram-se poderes sagrados às bonecas, utilizadas em rituais, ou como 
objetos de proteção. A boneca é considerada uma pequena representação do 
Self original, ou seja, da totalidade psíquica. Dessa forma, a boneca representa 
a sabedoria e a intuição. Nos contos de fada é a boneca que orienta a heroína 
diante de uma situação de perigo (ESTÉS, 1994).

Muitas crianças entre dois e quatro anos não conseguem dormir sem uma 
fralda, um urso de pelúcia ou qualquer outro objeto de estimação, sem o qual 
se sentem expostas aos perigos da noite. Nessa fase a boneca representa uma 
figura protetora, é o objeto mágico que recebe a primeira projeção do Self e gra-
ças ao qual a criança pode conservar sua própria essência (VON FRANZ, 1995).

Assim, bonecos e brinquedos carregam uma dimensão de significados, bem 
mais profunda do que sua aparente representação. 

Os brinquedos se tornaram exclusivos das crianças, porém, não deixaram de 
encantar aos adultos. Na prática, o adulto se interessa pelo brinquedo, não só 
adquirindo e presenteando a criança, mas também participando das brincadeiras 
(OLIVEIRA, 1984). 

O adulto, tendo relegado a atividade lúdica ao universo infantil, em diversas 
situações, necessita resgatar a capacidade de brincar e exercer a criatividade. 
Mais que isso, se faz necessário o reencontro e a reconciliação com a criança 
interior, ou seja, com o potencial de desenvolvimento orientado pelo centro 
organizador da psique, para recuperar a saúde e integridade. 

As técnicas expressivas que estimulam a ludicidade e a representação sim-
bólica, cumprem a função de promover essa interação. A seguir, descreveremos 
como se utilizam as miniaturas no Jogo de Areia e nas Marionetes do Self.
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O JOGO DE AREIA (SANDPLAY)
Histórico

A psiquiatra inglesa, Margaret Lowenfeld, percebendo a limitação da lingua-
gem verbal no processo terapêutico, começou a utilizar a caixa de areia no aten-
dimento infantil, em 1929. “Técnica do Mundo” foi o nome que atribuiu ao pro-
cedimento, porque notou que as crianças construíam pequenos mundos utilizan-
do areia e miniaturas. Inspirou-se no livro Floor Games de Herbert George Wells, 
publicado em 1911, em que o autor descreve jogos de guerra de adultos e crianças, 
realizados em cenários com miniaturas de soldados e fortes montados no chão.

Lowenfeld apresentou os resultados de seu trabalho no livro World Techniques 
- Play in Childhood, publicado em 1935. Dora Kalff (1904-1990), discípula de 
C.G. Jung, interessou-se pelo método de trabalho com crianças e, incentivada 
por ele, foi para Londres em 1956, estudar e trabalhar com Margaret Lowenfeld. 
Entrou em contato com Fordham e Winnicott, ampliando seu conhecimento em 
Psicologia Infantil. Ao retornar, desenvolveu sua própria versão da terapia com 
a caixa de areia. Adaptada e utilizada com embasamento na teoria Junguiana, a 
nova modalidade terapêutica foi denominada Sandplay (Jogo de Areia).

Posteriormente, surgiram duas tendências a partir da proposta de Dora Kalff. 
O termo Sandplay refere-se exclusivamente ao método original, aplicado por 
terapeutas com formação específica e certificados por uma organização inter-
nacional. Por outro lado, há uma linha que admite variações, utilizando o jogo 
na caixa de areia como um recurso terapêutico que pode ser aplicado em outros 
contextos, como Psicodiagnóstico e Psicoterapia Breve. Surgem a cada dia novas 
possibilidades de adaptação e aplicação do Jogo de Areia.

Procedimento
Nenhuma instrução específica é dada. O paciente apenas é estimulado a criar 

aquilo que desejar na caixa de areia. O objetivo é oferecer a possibilidade de dar 
livre expressão às suas fantasias e representar seu mundo interior, em um espaço 
limitado e seguro. 

Durante a confecção da cena, o terapeuta senta-se a pouca distância para 
que possa acompanhar visualmente o conteúdo da caixa. Depois da construção, 
o paciente pode relatar suas observações, contar uma estória sobre a cena que 
representou ou falar a respeito das figuras que escolheu. Fotografa-se a caixa 
vista de frente, para futuras elaborações da série produzida. Não se desmonta 
o cenário na presença do paciente. Este deve sair da sessão com a memória da 
cena construída. 

 
Materiais utilizados

Os materiais utilizados consistem em uma caixa retangular de 72 x 50 x 7,5 cm,
com fundo azul, cheia até a metade com areia seca, outra igual contendo areia 
que pode ser molhada e miniaturas dos mais diversos objetos como animais, 
árvores, carros, figuras humanas, figuras da fantasia etc., com os quais é possível 
representar qualquer cenário.

Areia
A areia é produzida pela desintegração de rochas, por meio da ação cons-

tante de forças da natureza como vento, chuva ou correnteza. É, portanto, um 
elemento natural, primitivo, que representa o substrato sólido que dá susten-
tação a tudo que se encontra na superfície do planeta. Por isso, o contato com 
a areia constitui simbolicamente uma espécie de ritual de iniciação, a entrada 
numa dimensão sem tempo nem espaço, na esfera do sagrado. 

Como um material maleável e plástico, a areia tem propriedades ideais para 
uso terapêutico. A experiência tátil estimula a expressão e não requer habilida-
des artísticas. A areia seca é fluida, suave ao toque e fácil de manipular, mas é 
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difícil de controlar ou fixar em formas muito definidas. Molhada, porém, pode 
ser moldada ou esculpida, permitindo criar uma variedade de formas na caixa.

O manuseio da areia produz reações físicas, ativa memórias e sensações que 
facilitam um aprofundamento no inconsciente. O Jogo de Areia propicia uma 
interação entre corpo e psique, que dificilmente pode acontecer na análise ape-
nas verbal (AMMANN, 2002).

Para Turner (2005), a impressão da mão na areia é como uma assinatura 
pessoal. Tocar a areia num espaço livre e protegido é um modo de afirmar a 
existência, marcar presença, engajar-se no jogo e se colocar na matéria. Na areia 
o paciente pode encontrar caminhos e um lugar para onde se dirigir. Esses cami-
nhos podem levar a uma regressão ao passado, integrar aspectos desconhecidos 
e criar novas possibilidades. Eles podem estar bloqueados ou cheios de obstá-
culos, impedindo de atingir a meta, mas podem ajudar a descobrir e incorporar 
novos e profundos aspectos da psique.

Caixa de areia
Dora Kalf (1980) considera a caixa de areia, como espaço livre e protegido, 

que promove uma regressão temporária à primeira etapa do desenvolvimento 
psicológico, fase da unidade entre a mãe e a criança, em que experimenta um 
ambiente de segurança, indispensável ao desenvolvimento de um ego saudável. 
A caixa, portanto, como um vaso alquímico, acolhe e promove a transformação. 

O paciente pode construir a cena que desejar, dar forma às suas fantasias e 
expressar sua subjetividade. O espaço vazio da caixa o estimula a preenchê-lo, 
deixando fluir as fantasias e representar imagens internas. Essa receptividade 
permite entrar em contato com as suas emoções e fantasias sem reprimi-las. 
Oferece ainda a oportunidade de expressar, de forma segura, um impulso, 
mesmo que seja considerado inaceitável, como no caso das cenas de destruição. 
Assim, a caixa funciona como um espaço que contém e viabiliza a transformação 
das emoções. A caixa de areia permite a união da dimensão horizontal e vertical, 
do visível com o invisível, mistério e realidade, mundo interno e externo, mente 
e corpo, inconsciente e consciente (WEINRIB, 1993).

Miniaturas
As miniaturas possibilitam a representação do imaginário, em sua dimensão 

consciente e inconsciente, portanto, Ammann (2002) recomenda ao terapeuta, 
dispor de uma diversidade de figuras que remetam, não apenas às sensações 
positivas, por meio de objetos esteticamente atraentes, mas também às sensa-
ções negativas, com figuras feias e assustadoras. 

Na atmosfera tranquila do jogo, o paciente seleciona as miniaturas que 
representam aspectos do seu mundo interior. O fato de uma figura em particular 
ser escolhida entre muitas possibilidades dentro da coleção é muito significativo. 
É importante considerar a relação pessoal do paciente com as imagens sele-
cionadas e as características implicadas na escolha. Alguns objetos podem ser 
relacionados a etapas específicas do desenvolvimento psicológico. O significado 
da escolha dessas figuras deve ser considerado no contexto único de cada caso.

Figuras ou cenas típicas da vida diária com objetos comuns do mundo exter-
no indicam conteúdo psíquico de fácil acesso à compreensão consciente. Por 
outro lado, a psique pode se expressar por meio de símbolos completamente dis-
tantes da realidade da pessoa. Isso pode indicar que algo proveniente do mundo 
interior está se manifestando e pode emergir um novo conteúdo inconsciente 
no seu processo de desenvolvimento e transformação. 

Nos cenários construídos na areia, os objetos podem ter qualidades extraor-
dinárias e representar imagens arquetípicas. Frequentemente surgem seres míti-
cos como deuses, deusas, monstros, dragões, heróis etc. Símbolos de germinação, 
transformação e renovação da vida como ovos, casulos e borboletas, ou objetos 
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mágicos como bolas de cristal, são temas que se originam nas mais profundas 
camadas da psique e demonstram que um conteúdo psíquico profundo está 
sendo constelado (TURNER, 2005).

O significado simbólico de uma figura nunca pode ser considerado isola-
damente, fora do contexto do processo. Tudo que o paciente disser sobre a 
miniatura escolhida é fundamental para a compreensão de seu simbolismo. O 
significado de uma imagem pode ser amplificado pela comparação com imagens 
análogas encontradas no folclore, contos de fada e mitologia de várias culturas. 
A arte e a história antiga, religiões comparadas, características dos animais e 
plantas também fornecem informações importantes.

O símbolo representa algo profundo e complexo que não pode ser reduzido 
a um simples conceito verbal. As figuras simbólicas tornam-se importantes ins-
trumentos terapêuticos porque abarcam realidades opostas que se encontram 
dissociadas (WEINRIB, 1993).

Leitura dos cenários
As figuras escolhidas para construir um cenário na areia têm o seu significa-

do próprio e também devem ser consideradas em conjunto, em relação ao cená-
rio como um todo. As alterações nos cenários revelam movimentos inconscientes 
e os temas sofrem modificações ao longo do processo.

O significado de um cenário deve ser compreendido em termos da linguagem 
simbólica particular e construído com as associações pessoais do paciente. 
Posteriormente, pode ser amplificado, procurando-se nos mitos, religiões e 
contos de fada, representações de material similar, algo que dá significado e 
profundidade ao processo de compreensão do símbolo.

Weinrib (1983) considera importante que o terapeuta possua um vasto 
conhecimento dos símbolos e reconheça o seu significado referente ao 
inconsciente individual do paciente, assim como em relação ao inconsciente 
coletivo ou universal. Porém, mais importante do que a interpretação de 
determinado símbolo, é a relação que se estabelece entre analista e paciente e 
o efeito da expressão simbólica no processo terapêutico. 

A primeira cena na caixa de areia é tão importante como sonhos iniciais em 
psicoterapia, porque pode indicar como o paciente reage à terapia, sua relação 
com o inconsciente, seu problema pessoal e uma possível evolução. Nas fases 
iniciais do processo, aparecem com frequência temas que sugerem bloqueios, 
dificuldades ou situações traumáticas vivenciadas pela pessoa ao longo da sua 
vida, enquanto símbolos de transformação e desenvolvimento aparecem em 
fases mais tardias da terapia, com o Jogo de Areia.

No decorrer do processo, os aspectos inconscientes podem ser integrados 
à consciência. Conforme se dá a representação simbólica por meio da escolha 
de miniaturas e da construção de formas na areia, diversos conteúdos ganham 
novos significados. Posteriormente, a integração se completa com o trabalho de 
observação e análise da sequência dos cenários produzidos.

MARIONETES DO SELF
Histórico

C.G. Jung abre caminho além da associação livre, propondo amplificar, 
elaborar, compreender e integrar os símbolos provenientes da imaginação ativa, 
dos sonhos, das fantasias, assim como das narrativas dos contos de fada, mitos, 
lendas e até mesmo de textos literários. Foi o pioneiro em adotar outras técnicas 
além da palavra, tais como desenho, pintura e escultura no processo terapêutico, 
para favorecer a convivência com os símbolos que resulta ser mais importante do 
que só sua explicação racional para a elaboração simbólica de seus conteúdos. 

De fato, as imagens (cenas e narrativas) estão mais perto do centro da 



psique do que o pensamento, elas possuem uma carga energética carregada 
arquetipicamente, maior do que o pensamento meramente descritivo. Essa carga 
arquetípica simbólica das imagens tende a ser mais concentrada e primária do 
que a da palavra racional, por despertar conteúdos emocionais que se encontram 
mais afastados da consciência e que se apresentam mais diluídos nas palavras.

Dora Kalff foi orientada por Jung, no desenvolvimento do seu trabalho com 
o Jogo de Areia, sob esse mesmo espírito de romper com o reducionismo feito 
pela elaboração exclusivamente verbal.

Carlos Byington, seguindo esse mesmo pensamento, desenvolve a técnica das 
Marionetes do Self, utilizando-se dos conhecimentos provenientes das práticas: 
Sandplay, Ludoterapia e Psicodrama. Com algumas inovações, concebeu a 
técnica para auxiliar na elaboração simbólica do processo terapêutico em 
diferentes momentos. 

Hoje em dia, já existe o reconhecimento dos analistas quanto às limitações 
da psicoterapia centrada exclusivamente na palavra com o desenvolvimento de 
outras técnicas expressivas, além das desenvolvidas por Jung.

A escolha da técnica
Deve acontecer por sincronicidade, como qualquer timing na perspectiva 

plenamente simbólica. Inicialmente, o analista propõe e o paciente tem contato 
com a técnica. Depois, com o fortalecimento da aliança terapêutica, o paciente 
faz perguntas sobre o uso das figuras e aprende seu emprego como recurso à 
disposição da expressividade. Deste modo, o terapeuta apresenta a terapia como 
um processo de troca e o paciente é mais do que um observado, é um observador 
participante. No início do processo terapêutico pode ocorrer o uso de técnicas 
expressivas mais simples como desenho, pintura, representação de situações por 
almofadas, role-playing com o analista e, com o tempo, é possível introduzir as 
Marionetes do Self e a Imaginação Ativa.

Devemos considerar também, que o timing e a preferência pelas técnicas 
fazem parte do próprio processo de individuação profissional do terapeuta.

A originalidade da técnica está na amplitude da sua representatividade 
dinâmica no self terapêutico, delineando expressivamente a interação das 
estruturas criativas e defensivas e a dinâmica da relação transferencial, bem 
como na sua interação com todas as demais técnicas psicoterapêuticas. 
(Byington, 1993)

AS MINIATuRAS – MARIONETES DO SELF
As miniaturas são bonecos de pano que representam o paciente, membros de 

sua família e a própria figura do analista, atribuindo a eles símbolos vivenciados 
na relação transferencial. Medem mais ou menos 20 cm (altura mínima dos 
adultos é de 12 a 14 cm; filhos de 8 cm; bebês de 4 cm) - semelhantemente a 
ludoterapia. As demais figuras representam animais, objetos, figuras humanas, 
veículos, proporcionalmente iguais ou maiores que as figuras humanas para 
aumentar a representatividade dramática.

Eles têm a finalidade de pessoalizar os símbolos que serão a eles agregados. 
Se o paciente quer representar a agressividade do irmão por um gorila, por 
exemplo, ele coloca um boneco de pano representando o irmão e o gorila ao 
seu lado e assim por diante (Byington, 1993).

As marionetes podem ser empregadas nas terapias individuais, de casal e 
família, em supervisão e nos processos educacionais como uma representação 
do estado psicológico, associados à Imaginação Ativa e como expressão do self 
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terapêutico e self grupal por inteiro.

Há que se imaginar que cada figura poderia ter um papel dramático num 
teatro de marionetes. A diferença é que as nossas marionetes representarão 
psicodinamicamente o DRAMA DO SELF individual ou grupal, terapêutico 
ou pedagógico, dependendo do caso em que esta técnica expressiva seja 
empregada. (Byington, p.140, 1993)

A coleção de marionetes
É disposta em prateleiras ou no chão, perto de uma parede da sala em um 

lugar privilegiado. Quanto à beleza estética, as marionetes são mais atraentes 
para belas representações, mas na coleção deve haver também representações 
do não belo. A aquisição da coleção pode ser feita em diferentes locais, como 
museus de história natural (miniaturas de animais), em compras, viagens, 
contribuição de amigos e pacientes. Neles não há nenhum significado fixo, tudo 
é simbólico e passível de incontáveis significados.

Sua montagem e disposição, de preferência, deve ser no centro da sala, 
utilizando como simbolismo as paredes da sala, representando uma mandala.

As figuras são montadas sobre um oleado branco, bem maior do que as 
dimensões da caixa de areia, em forma retangular que pode medir até 1,20m 
x 2,00m ou uma toalha clara (branca), que pode ser menor que o oleado (por 
exemplo 50cm x 80cm).

Pode ocorrer de quatro formas:
• montagem 1 – os seres humanos são colocados primeiro e posteriormente 
as demais figuras, representando os complexos constelados de modo a 
polaridade propiciar a elaboração simbólica;
• montagem 2 – são colocadas as figuras imprescindíveis: paciente, terapeuta 
- como expressão da relação transferencial - e demais figuras representando 
os problemas, as emoções e as defesas. A posição das figuras pode ser em pé 
(apoiada em madeira ou pedra), sentada ou deitada. Pessoas falecidas, por 
exemplo, são representadas deitadas expressando a morte para a elaboração 
do luto patológico; 
• montagem 3 – aproveitando o simbolismo espacial: figuras próximas 
representam intimidade, figuras distantes representam dificuldade de 
elaboração, figuras enormes representam elaboração muito difícil e figuras 
atrás das pessoas representam uma conotação inconsciente;
• montagem 4 - é feita em conjunto: no início, o terapeuta pode ser mais 
ativo, mas dando espaço, propiciando as manifestações do analisando. 

Elaboração Simbólica
O passo seguinte é a Elaboração Simbólica, que é intensa desde a Gestalt 

da montagem, da escolha dos símbolos que irão representar as emoções, 
complexos, defesas ou situações desencadeantes, assim como da interpretação 
da representação produzida.

A Elaboração dessa representação pode ser somente verbal ou através de 
outras técnicas como desenho, dramatização, imaginação ativa (escrita ou 
abstrata), técnicas mais poderosas como hipnose (usadas com máximo cuidado, 
depois do emprego de outras técnicas e com terapeuta experiente), ou uso de  
drogas químicas, que não é mais autorizado.

Tanto a caixa de areia como as marionetes do self depois de montadas dão 
margem à complementação pela técnica da imaginação ativa, através da 
qual o paciente para completar a elaboração simbólica, dinamiza os símbolos 
representados. (Byington, 2008)



Aplicação da técnica em Psicoterapia
A montagem das marionetes deve ser aplicada no meio da sessão e desmon-

tada em conjunto, pelo analista e pelo analisando, ao final da sessão. É sempre 
conveniente fotografar a montagem para futuras elaborações. 

Assim, em uma sessão de 50 minutos, os primeiros 10 a 15 minutos serão des-
tinados a coletar as informações sobre o estado do paciente naquela sessão, seus 
sonhos desde o último encontro e os acontecimentos da semana. Os próximos 
20 minutos ficarão para elaboração somente verbal ou com técnicas expressivas 
(por exemplo, as Marionetes do Self), que geralmente são aplicadas quando a 
elaboração verbal se esgotou ou para ativar símbolos que pedem a continua-
ção da elaboração. Os demais 10 a 15 minutos serão para a elaboração verbal 
final, quando terapeuta e paciente, já sentados, farão o fechamento da sessão, 
incluindo sempre a relação transferencial e a preparação para a saída da sala.

Considerações sobre a utilização das miniaturas
no jogo de areia e marionetes do self

A construção de cenas na caixa de areia e a representação com as Marionetes 
do Self têm em comum o objetivo de promover a integração de conteúdos 
inconscientes estabelecendo uma ligação dinâmica entre inconsciente e consci-
ência, a fim de restabelecer a totalidade e a integridade psíquica do indivíduo.

No Jogo de Areia é o analisando quem escolhe os objetos e monta a cena 
livremente, enquanto que as Marionetes do Self são escolhidas e manipuladas 
pelo terapeuta, podendo ser sugeridas pelo paciente. O papel do terapeuta, 
portanto, é ativo, enquanto no Jogo de Areia ele é receptivo, acolhedor e não 
interfere na produção do cenário. 

Nas Marionetes do Self, a montagem geralmente é feita a partir de um 
tema, como um sonho, uma situação narrada pelo paciente ou algum ponto a 
ser explorado na psicoterapia. No Jogo de Areia, o paciente é apenas encorajado 
a criar o que quiser e a cena produzida pode representar emoções ou conflitos 
inconscientes que se manifestam espontaneamente. 

Podemos, então, observar que ambas as abordagens têm o mesmo objetivo 
de estabelecer a comunicação entre consciente e inconsciente, mas partem de 
caminhos diferentes. A caixa de areia parte do inconsciente para o consciente, 
e como espaço livre e protegido permite uma regressão, favorecendo que o 
inconsciente se manifeste num plano mais próximo da consciência, a princípio, 
mais claro para o terapeuta e só aos poucos conscientizado pelo paciente. 

O trabalho com as Marionetes do Self parte do consciente para o incons-
ciente, ou seja, se utiliza de uma questão já colocada como queixa, sonho não 
compreendido, conflito a ser explorado e o representa, estimulando o fluxo de 
associações simbólicas em que os aspectos inconscientes da situação podem ser 
assimilados. Neste processo há uma intensa verbalização, o contrário da constru-
ção na areia, que ocorre geralmente em silêncio. Depois disso o paciente relata 
sua experiência, descreve a cena ou conta sobre ela uma estória, que o terapeuta 
ouve atentamente, estimulando associações, evitando interpretações que pos-
sam bloquear o fluxo de um processo inconsciente ainda em desenvolvimento. 

Do ponto de vista das miniaturas, a coleção tem uma série de itens básicos 
indispensáveis, porém, não pode ser padronizada. Cada terapeuta tem em sua 
estante, objetos que são adquiridos ao longo do tempo, cada um com sua histó-
ria e potencial de representação simbólica. Essa diversidade de tipos e procedên-
cias parece interessante, pois oferece mais possibilidades de escolha. Observa-se 
também que cada coleção é única, nenhuma é igual à outra. Pode-se dizer que 
o armário de miniaturas representa o próprio terapeuta, seu gosto pessoal na 
escolha e aquisição, sendo que alguns até as confeccionam artesanalmente. A 
coleção simboliza uma colaboração do terapeuta no processo, por meio dos 
objetos que ele oferece ao paciente e que estarão disponíveis para sua criação 
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na caixa de areia ou para representação com as Marionetes do Self.
A quantidade ideal de miniaturas deve partir de um mínimo necessário 

para contemplar as diversas categorias de símbolos recomendadas e que seja 
suficiente para criar uma diversidade de cenas. Oferece-se também massa de 
modelar e outros materiais para que o paciente possa criar suas próprias figuras 
ou representar objetos que faltam. Por maior que seja a coleção, sempre poderá 
faltar algo. Algumas vezes o paciente sugere e o terapeuta procura adquirir a 
miniatura que ele gostaria de utilizar. Considera-se, por outro lado, que uma 
coleção grande demais poderia causar dispersão ou, em alguns casos até certa 
ansiedade, porque levaria um tempo considerável para explorar e conhecer todos 
os objetos antes de escolher quais utilizar. No caso da Técnica das Marionetes do 
Self, o terapeuta deve conhecer e localizar com rapidez os objetos na estante e 
uma coleção grande demais dificultaria seu trabalho. 

Em ambas as abordagens as miniaturas abrem infinitas possibilidades de 
representações simbólicas. Os bonecos e os demais objetos da coleção permi-
tem dar forma tridimensional às imagens interiores e expressar sentimentos e 
emoções a elas associadas. Proporcionam a oportunidade de compreensão do 
momento e da experiência vivida, além de servir como meio de manifestação do 
símbolo, fundamental no processo terapêutico. 
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Este artigo apresenta a eutonia, método criado e desenvolvido por 
Gerda Alexander a partir da 2ª metade do século XX na Dinamarca, 
seu histórico no Brasil desde anos 80 até hoje, suas indicações e mais 
especialmente sua aplicação, nas áreas não apenas da saúde, como 
no desenvolvimento das potencialidades humanas na integração 
corpo - alma - pensamento. Entendida como uma prática “ocidental 
para ocidentais”, a eutonia poderia ser considerada “uma escola de 
meditação”, uma maneira nova de “olhar” e “estar” no mundo hoje. 
Através dos escritos, na forma de capítulos acrescentados à versão 
original do livro de Gerda Alexander, de Karin Schaefer (2012) e Felix 
Morrow (1985), editores do livro na Alemanha e Estados Unidos res-
pectivamente, abrem-se novos horizontes para compreender a rela-
ção entre a eutonia e a espiritualidade. 
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Eutonia. Palavra que chama a atenção à primeira vista e que suscita curio-
sidade, ao mesmo tempo em que desperta, naquele que a lê ou a escuta, um 
“não-saber”, que muitas vezes se revelará como surpresa ao se tentar descobrir 
do que se trata. 

O termo Eutonia, de origem grega, refere-se à tensão certa e própria. Gerda 
Alexander (1908-1994), idealizadora da eutonia, utilizou este termo para desig-
nar o seu método de educação somática, uma prática corporal, ao mesmo tempo 
terapêutica e pedagógica, desenvolvida na Dinamarca, a partir da década de 40, 
e difundida em muitos países da Europa, no Canadá, na Argentina e no Brasil. 

O método foi trazido ao Brasil há aproximadamente 30 anos, por Berta 
Vishnivetz, aluna e assistente de sua idealizadora na Dinamarca. Em uma pri-
meira etapa de difusão, a eutonia foi ensinada por ela em workshops e cursos 
de curta duração e, em uma segunda etapa, foi criada Escola de Eutonia da 
América Latina de São Paulo, que funcionou entre 1991 e 2005, quando se for-
mou a primeira turma de eutonistas no Brasil. No ano de 1995 constituiu-se a 
Associação Brasileira de Eutonia (www.eutonia.org.br) com a missão de difundir 
e regulamentar o exercício da profissão. 

Na sequência da primeira formação, com o intuito formar novos eutonistas 
e continuar a difundir a eutonia no país foi criada, pela primeira equipe de 
eutonistas brasileiras, a Escola Brasileira de Eutonia (1998), denominada Núcleo 
Berta Vishnivetz, que encerrou suas atividades de formação profissional de 
novos eutonistas em 2013. Em 2009, o Instituto Gerda Alexander de Formação 
Profissional em Eutonia (www.institutodeeutonia.com.br) iniciou suas atividades 
pedagógicas, sendo a única instituição atualmente responsável pela formação de 
novos eutonistas, reconhecida hoje pela ABE. O aperfeiçoamento dos profissio-
nais em eutonia continua sendo ministrado, tanto no Núcleo Berta Vishnivetz, 
como pelo Instituto Gerda Alexander de Formação Profissional em Eutonia.

Pessoas de todas as idades, desde o ventre à infância até a 3a Idade, se 
beneficiam da prática da eutonia, seja para o aprofundamento do contato 
consigo mesmo e o aprimoramento de qualidades pessoais (inclusive as serem 
descobertas durante o trabalho), como para o acompanhamento de quaisquer 
processos patológicos que resultem de um desequilíbrio físico, emocional ou 
mental. É particularmente indicada para prevenir e cuidar dos desequilíbrios 
posturais, de problemas osteoarticulares e osteomusculares, respiratórios, cir-
culatórios e neurológicos, em casos de artrite, reumatismo, lombalgias, hérnia 
de disco, espodilolistese, fraturas em geral, crises do nervo ciático, fibromialgia, 
síndrome miofascial, osteopenia, osteoporose, ansiedade, depressão, falta de 
concentração, prevenindo e tratando o estresse, ou em momentos típicos de 
transição como puberdade, gravidez, parto, puerpério, menopausa, assim como 
no acompanhamento dos processos decorrentes do envelhecimento.  

A eutonia dialoga e atua em conjunto com profissionais de diferentes áreas 
que se preocupam com o desenvolvimento humano, como a psicologia e a peda-
gogia; na área da saúde, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a ortopedia, a obstetrí-
cia e a neurologia, entre outras. Nas artes, faz parte do trabalho de preparação 
de músicos, atores, bailarinos e artistas plásticos. Integra-se ao trabalho desen-
volvido a nível pedagógico em escolas de primeiro, segundo e terceiros graus. 

A EutoniA HojE
A eutonia carece de palavras para expressar a si própria e todo o esfor-

ço redunda muitas vezes em vão se não nos dispusermos, com a intenção de 
compreendê-la, a recuperar aquilo que ela desperta: os sentidos (e o sentido da 
Vida) através dos diferentes estímulos, sensoriais e proprioceptivos, por meio de 
exercícios de atenção, que conduzem ao reconhecimento do corpo próprio em 
sua relação com o todo, o espaço, as pessoas e os objetos, através do movimento 

Hermes19 – 67

consciente, na vida e para a Vida. 
Tônus é, antes de mais nada, Vida que pulsa. Que as palavras que se seguem 

possam manter acesa a chama que Gerda nos presenteou com sua vida. A vida 
que ela soube viver e que lhe permitiu desenvolver não apenas mais um método 
terapêutico de abordagem corporal, mas especialmente uma visão das potencia-
lidades humanas em sua aptidão para a harmonia no mundo hoje. 

A eutonia é sempre atual porque nela entrelaçam-se passado-presente-
futuro no agora. O “agora”, como aquilo que a Presença manifesta enquanto 
fruto da tensão das forças (tonos) que nos formaram e daquelas que formamos 
a partir de nossos gestos, atitudes e pensamentos. 

Em seu livro, Eutonia : Um caminho para a percepção corporal, Gerda (1983) 
nos presenteia com duas frase que considero lapidares para compreendermos o 
significado e a importância da eutonia hoje. A primeira delas afirma: 

A eutonia propõe uma busca, adaptada ao mundo ocidental, para aju-
dar o homem de nosso tempo a alcançar uma consciência mais profun-
da de sua realidade corporal e espiritual, como uma verdadeira unidade. 
(ALEXANDER,1983, p. 9)1

Retomaremos, a seu tempo, cada uma das partes de cada uma destas fra-
ses, em separado, para que possamos vislumbrarmos juntos aquilo que elas nos 
dizem em sua totalidade. 

1) A ideia de uma “busca”
A eutonia nos propõe uma busca, uma busca de algo que esquecemos de 

lembrar. Não lembramos mais de nós mesmos, nem daquilo que viemos trazer 
ao mundo, a partir de nossas potencialidades, mesmo aquelas que ainda não 
conhecemos, para todas as nossas relações (real-ações) e que permanecem mui-
tas vezes adormecidas, escondidas atrás de tanto parecer sem ser. Vivemos num 
mundo em que a imagem se sobressai à essência. No mundo de aparências nos 
escondemos e por isso, muitas vezes, nos esquecemos de nós mesmos, especial-
mente todas as vezes em que tentamos aparecer, mais que ser. 

Poderíamos nos perguntar: onde mora o nosso o Ser? 
Aquele que buscamos e que, ao encontrarmos, podemos transcender para ir 

além de nós mesmos, na direção do Outro. A problemática da alteridade sempre 
esteve presente para Gerda Alexander. É o “outro” que se revela desperto através 
dos sentidos, que afloram quando acordados pelo toque e pela voz do eutonista 
e que nos incita a curiosidade de sentir-se a si próprio sem nada esperar, se não 
o inesperado. 

Muitos chegam à eutonia simplesmente para buscar se livrar de dores e 
desconfortos, físicos ou emocionais, limitantes ou não. Isso é o mais comum. 
A dor, nestes casos, pode conduzir a possibilidades novas jamais imaginadas. 
Neste sentido, ela pode representar um novo caminho de vida, onde se aprende 
especialmente a se cuidar.

2) Mundo ocidental 
A meu ver um dos grandes méritos da eutonia é tratar-se de uma busca e 

uma investigação “ocidental para ocidentais”. Venho pesquisando este tema há 
trinta anos, pois sempre intui haver no Ocidente práticas corporais capazes de 
propor e de realizarem a integração de nossas partes (corpo - alma - pensamen-
to). Apaziguei minha alma e meu corpo quando encontrei, há 25 anos, quase 
que por acaso, a eutonia e desde então ela se tornou um caminho de vida e de 
desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. 

A prática da eutonia promove um estado de integração física, psíquica, men-
tal e espiritual. Para saber o que isso significa é preciso colocar-se a caminho e 
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caminhar com os próprios pés. Por isso começamos pelos pés e percorremos todo 
o corpo até chegarmos à cabeça, do corpo ao pensamento, para então partici-
parmos da totalidade, tanto do microcosmo - o corpo -, como do macrocosmo 
- o mundo do qual fazemos parte. E nada está separado. 

Acessar o corpo através da atenção às sensações pareceria obvio e primário 
se nos fosse ensinado desde o jardim de infância e em casa, - alias este foi um 
dos primeiros trabalhos de Gerda na Alemanha, seu país natal, e na Dinamarca, 
onde ela pode muito provavelmente aprender, mais do que ensinar - nas escolas 
(GAINZA, 1997, p. 32-33). No entanto, isso não nos é proposto nem facilitado, 
nem na escola, nem casa e assim vamos pouco a pouco desaprendendo o que 
já soubemos daquilo que nos é inato. Desaprendemos a sentir o corpo, como se 
as sensações fossem uma “ameaça” e, portanto, “perigosas”. Desaprendemos a 
ponto que não sabermos mais, por exemplo, discernir dor de desconforto e só 
“sentir” quando sentimos dor. A partir daí passamos a associar “o sentir” à dor e 
passamos a buscar incessantemente um “remedinho” milagroso para nos livrar 
da dor, sem ao menos perguntarmos: 

- De onde vem a dor? 
- O que está acontecendo ali onde dói? 
E o mais importante: 
- O que estou fazendo ou deixando de fazer a mim mesmo para ter esta dor? 
Essas questões, quando investigadas, nos levam a buscar em primeiro lugar 

uma solução. No entanto, na maior parte das vezes nos esquecemos do fato de 
que as soluções que vem de fora funcionam apenas a curto prazo, pois não toca-
mos a sua raiz, nem em suas causas. Entendo que muitos de nossos males hoje 
poderiam ser evitados se nos observássemos mais, se encontrássemos espaço e 
tempo para simplesmente observar, para conhecer, se reconhecer. Conhecer a 
si próprio é, antes de tudo, cuidar de si, já dizia Sócrates no Preceito Délfico: 
“Conhece-te a ti mesmo”.2 O “conhece-te a ti” mesmo não corresponde a um fim 
em si mesmo, mas a um meio, como uma etapa de um processo ético que conduz 
a uma finalidade prática, que é alcançar a perfeição que é a harmonia e o Bem. 

Cuidado e atenção caminham de mãos dadas. A eutonia ensina a cuidar de 
si mesmo e se cuidar exige atenção e tempo, enfim dedicação. Levamos muito 
tempo para aprendermos a nos dar tempo. Isso pode parecer uma redundância, 
- aprender a nos dar tempo - mas diz respeito a um dos grandes aprendizados 
da eutonia. Muitas pessoas, à medida que se engajam no caminho proposto pela 
eutonia, receiam se tornarem “egoístas” ao dedicarem tempo e atenção a si mes-
mas. Não se trata aqui somente do tempo das sessões e das aulas, mas do tempo 
em que continuamos nos experimentando e prestando atenção a nós mesmos, 
engajados no processo de nos conhecer cuidando e de nos cuidar conhecendo. 
Essa corresponde à primeira etapa do processo, pois é nela que se estabelece 
uma “mudança do olhar”, à medida em que reaprendemos a nos recolher de 
fora para dentro, para estarmos atentos a nós mesmos, às necessidades tanto 
do corpo como da alma (psyché), para a partir daí, deste lugar, nos voltarmos 
imediatamente para fora, como que por um reflexo ou um tipo de atração, na 
direção do outro, com o qual nos relacionamos, agora de uma maneira renovada. 

Este movimento, o movimento que a eutonia desperta, ocorre quase que 
simultaneamente nos dois sentidos, a mim mesmo e ao outro, para o interior 
e para o exterior, mas devido à nossa incapacidade de estarmos no momento 
presente (meta de um percurso eutônico), ainda nos vemos a partir de uma pers-
pectiva dicotômica do “aqui e lá” do “antes e do depois”. Trata-se aqui não mais 
de uma dissociação, mas sim de uma integração, um estado de integração a ser 
alcançado, como uma necessidade vital antes de tudo, como aquilo que permite 
a manifestação do nosso potencial criativo e de nossa autenticidade. 

Sei que minhas palavras aqui tocam diferentemente quem experimentou e 
quem pode estar curioso por experimentar. Nos primeiros talvez haja algum esbo-
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ço de eco a reverberar o corpo e a alma e nos últimos um impulso nesta direção.

2.1 Eutonia e meditação
Muitos já se perguntaram a respeito da relação entre a eutonia e a medi-

tação. A palavra meditação costuma atrair a atenção das pessoas que, em sua 
ânsia por encontrar calma e quietude frente às exigências de uma vida pautada 
mais na ação que na “reflexão” (entendida como o ato de se curvar voltando-se 
para o seu centro mais genuíno e autêntico), acabam por se decepcionar ao não 
encontrar nas práticas Ocidentais algo que os encaminhe nesta direção, sem que 
haja alguma conotação religiosa ou mesmo mística. Karin Schaefer, eutonista 
alemã, aluna e amiga de Gerda, nos conta na edição recente do livro de Gerda 
Alexander em alemão (2012), por ela organizada, e mais especificamente no 
item Eutonia e Meditação,3 parte do capítulo Percepção Corporal – Consciência 
Corporal: A realidade do momento de sua autoria, que Gerda, ao ser indagada a 
respeito do motivo pelo qual não denominou os seus ensinamentos através do 
termo “meditação”, respondeu espontaneamente: 

Muitas pessoas já estão trabalhando com isso, o que nós precisamos primei-
ramente é “aterrar/enraizar (grounding)”.4 (ALEXANDER, 2012) 

Precisamos mais que nunca na atualidade, estar firmes na nossa base, firmes 
em nossos apoios, seja o chão em que pisamos, o lugar onde nos deitamos ou 
nos sentamos. Falta-nos no Ocidente eixo e verticalidade e, portanto, conexão. 
A conexão entre “o céu e a terra” se faz através de nós e dos nossos corpos, sub-
metidos à força da gravidade. Para meditar é preciso se sentar bem, ter a coluna 
alinhada, todos sabem disso. O eixo a partir do qual nos movimentamos depende 
de nossos apoios e não estamos sós. Sempre há algo no qual os corpos se apoiam, 
daí a importância do trabalho no chão e a partir do chão em eutonia. Entendo 
que a utilização consciente dos reflexos posturais (denominada pelo termo 
“Transporte” em eutonia), constitui-se enquanto ferramenta privilegiada para a 
promoção da sensação de bem estar, o sentimento de segurança e a confiança 
em si e no mundo, e que esta corresponde à resposta original de Gerda frente 
às exigências de um mundo sempre em transformação, porque algo permanece 
- os nossos ossos -, enquanto sustentação flexível de comunicação entre o que 
está acima e abaixo de nós, entre nós e o outro, entre nós e o todo. No capítulo 
redigido por Gerda Alexander, publicada no livro de Marcel Gaumond (1996), a 
autora nos diz:

Tudo o que os eutonistas praticam no âmbito corporal tem como meta criar 
um sentimento de segurança que permite que nós nos mantenhamos firmes 
sobre os nossos dois pés, apoiando-nos sobre nossa estrutura óssea, usando 
o primeiro reflexo que os bebês experimentam depois que o cordão umbilical 
é cortado e graças ao qual eles chegam à posição em pé: o reflexo postural. 
Quando fortalecemos a estabilidade através da estrutura óssea, nos sentimos 
automaticamente seguros. (ALEXANDER, 1996, p. 50). Tradução da versão em 
português, no prelo. 

1) Consciência mais profunda de nossa realidade corporal
e espiritual e de nossa unidade

A eutonia é uma forma de meditação, ocidental para ocidentais, pois ela, 
assim outros tipos de meditação, conduz à experiência da unidade corpo - alma 
- pensamento. Ocorrem na pratica da eutonia uma integração dos aspectos 
somáticos, existenciais e espirituais. Gerda não se dedicou a explicitar os aspec-
tos espirituais do seu método, embora estes se tornem evidentes aos que com ela 



conviveram e aos praticantes do método, como veremos a seguir. 
Em especial gostaria de compartilhar aqui o “olhar” de duas pessoas que 

conviveram com a idealizadora da eutonia, cada qual num tempo e em situa-
ções diferenciadas, mas que escreveram sobre aquilo que compartilharam com 
ela a respeito de sua visão da espiritualidade. Em primeiro lugar Felix Morrow, 
editor americano do livro de Gerda Alexander, em seu artigo intitulado The 
Formation of na Observing Self in Eutony,5 publicado na revista americana 
Somatics (Spring/Summer), 1985, e reproduzido na integra em um capítulo da 
edição americana do livro. Este artigo, na verdade, vem me acompanhando há 
mais de vinte anos e cada vez que me deparo com ele sinto dar um passo a mais 
no sentido de iluminar aquilo que Gerda nos legou, sobre as potencialidades da 
eutonia, sem palavras. 

A eutonia é um sistema bastante original e único de educação somática, no 
entanto não nos causa surpresa descobrir que a Pessoa-Presença (Person-
Presence) que se cristaliza na eutonia é totalmente idêntica à Pessoa (Person) 
em outras disciplinas. Pode ser que Gerda Alexander se sentisse inibida de 
falar deste terreno (ground) comum entre a eutonia e estas outras discipli-
nas, especialmente quando estas correspondem explicitamente a disciplinas 
espirituais. A sua luta para defender a Eutonia frente à comunidade medico- 
cientifica, que muitas vezes a atacou por obter resultados em casos onde a 
medicina ortopédica havia falhado, a deixou silenciosa a respeito das dimen-
sões espirituais da eutonia. (...) Mesmo agora, em seu livro, Gerda Alexander 
traz apenas uma referência ao fato de a Eutonia ser “como uma meditação”. 
Na verdade a eutonia é uma das maiores escolas de meditação. Pois a medi-
tação é a consciência permanente de tudo o que acontece, em nós e dentro 
de nós e é exatamente isso o que a Eutonia faz e ensina. (MORROW, 1985, 
p.156). Grifos meus.

A eutonia, como exercício que precedia as práticas meditativas, foi muito 
utilizada nos mosteiro alemães, devido ao fato de Karl Graf Durckheim ter 
orientado a maioria dos diretores de meditação dos mosteiros na Alemanha. 
(MORROW, 1985, p.157). Em seu livro Meditar (1978), Durckheim tornou expli-
cito o seu debito para com Gerda Alexander dizendo: 

“Não há limites para o progresso deste movimento de transformação do 
corpo. É necessário que o aluno aprenda a se sentir o tempo todo em seu 
corpo até que o corpo emerja em sua consciência. Sem duvida, nos exercí-
cios iniciais, o corpo irá ocupar todos os seus pensamentos, porém o corpo 
que é também alma e espírito... O método da Eutonia, ensinado por Gerda 
Alexander (Copenhagen) desenvolve esta arte particularmente hoje. Os 
exercícios da Eutonia assim facilitam o Zazen e são exercícios preparatórios 
recomendados”. (MORROW, 1985, p.157).

Karen Schefer (2012), na nova versão alemã do livro de Gerda Alexander, vem 
a ampliar os horizontes de nossa reflexão, especialmente na 3ª parte da obra, 
em Eutonia e Meditação, na qual inclusive vem a citar a contribuição de Felix 
Morrow, no artigo acima mencionado. A primeira frase do capítulo nos diz:

Com a idade Gerda Alexander se tornou mais e mais sutil em seus cursos 
de treinamento. Em suas aulas de eutonia ela enfocava o equilibro corpo e 
alma (body and soul), ao mesmo tempo se tornava evidente que ela estava se 
referindo a qualidades mentais, inclusive, sem as nomeá-las especificamen-
te. Ao ser perguntada por que não denominava seus cursos de meditação, 
ela espontaneamente respondeu: Muitas pessoas já estão trabalhando com 
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isso, o que nós precisamos primeiramente é “aterrar/enraizar (grounding)”. 
(SCHAEFER, 2012) 

Com relação àquilo que transparecia através da Presença de Gerda Alexander, 
Karin Schaefer acrescenta: 

Embora ela conscientemente restringisse o seu trabalho aos aspectos físicos, 
sua própria espiritualidade transparecia em suas aulas, tanto nas orientações 
verbais, como nos comentários escritos. Sua própria presença e tolerância 
permitiam aos alunos encontrar o caminho para o seu próprio desenvol-
vimento. Com a chegada da idade, a distinção entre a Eutonia e os outros 
métodos se tornou menos importante para ela e suas instruções se tornaram 
mais orientadas espiritualmente. Uma vez ela perguntou aos meus alunos 
em Copenhagen (1977-1981): “A psicossomática nos mostra a unidade do 
corpo e da alma, mas e com relação ao espirito?” Gerda Alexander aprovava 
as experiências subjetivas no caminho espiritual, mas suspeitava das verdades 
postuladas e dos dogmas. (SCHAEFER, 2012)

Gerda Alexander nos presenteia ainda com mais uma frase que, na conti-
nuidade da primeira vem a demonstrar o quanto a eutonia é, de fato atual, ao 
apontar para além de nós mesmos a realidade na qual estamos inseridos, pois 
estamos no mundo e podemos contribuir ativamente para a sociedade através 
das nossas qualidades e de nossos dons, enfim manifestando toda as nossas 
potencialidades de modo tornar o nosso mundo e nossas relações melhores, mais 
genuínas e autenticas. 

[A eutonia] convida-o [o homem de nosso tempo] a aprofundar essa desco-
berta de si mesmo sem se retirar do mundo, mas ampliando a sua consciência 
cotidiana, permitindo-lhe liberar suas forças criadoras, possibilitando-lhe um 
melhor ajustamento às situações da vida e um enriquecimento permanente 
de sua realidade social. (ALEXANDER, 1983, p. 9)

1) A descoberta de si mesmo sem se retirar do mundo
Estar presente em si mesmo, viver o momento presente, o aqui e o agora 

não é o mesmo que não fazer nada. Há um fazer anterior que permite que o 
“novo” aconteça “agora”, no instante. Esse é um estado a ser alcançado, - estar 
presente aqui e agora -, ele não nos é dado a não ser por participação, como 
algo que só pode acontecer ao ser compartilhado, porque brota de uma relação 
genuína com alguém que está “junto”, e, no caminho eutônico, o eutonista, que 
já percorreu a mesma trilha, nem à frente, nem atrás, nem antes, nem depois. 
É preciso criar uma predisposição para não estar nem aqui nem lá, mas em si 
mesmo. Aquele que está em si mesmo consegue se ver “como que de fora da 
cena”. A eutonia ajuda a desenvolver aquilo que o psiquiatra americano, Artur 
Deickman (1982), cunhou com o termo o “eu-observador” (The Observing Self): 
aquele que se reconhece a si próprio em todas as suas ações quando Presente 
e que pode tornar-se, consequentemente gradativamente cada vez mais “dono 
de si” e desperto. Ou seja, cada vez mais livre para ser aquele que É realmente. 
A Eutonia trabalha sempre a partir de uma perspectiva na qual existe um duplo 
observador. Para que possa haver percepção tenho que reconhecer que sou eu 
aquele que percebe e sente, sente e percebe, num processo dialético e paradoxal, 
na medida em que, ao mesmo tempo em que reconheço a minha identidade me 
diferencio e, por meio da alteridade, me relaciono de uma maneira nova com a 
realidade e comigo mesmo.6

Sentir que se sente não é tão óbvio quanto parece. Podemos muito bem fazer 
movimentos de maneira automática, sem nos apercebermos se quer daquilo que 
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estamos fazendo. A atenção corresponde àquilo que permite que um simples 
exercício, toque ou gesto do cotidiano se transforme num “estado contínuo de 
consciência” que modifica a maneira pela qual nos relacionamos, conosco e com 
a realidade. É este “estado contínuo de consciência” que nos permite estarmos 
“inteiros” e “presentes” naquilo que fazemos. Ou seja, a passagem da consciência 
de si para a um estado de Ser integrado, no qual o Ser está em si mesmo, con-
sigo mesmo e a partir daí pode vislumbrar a presença do outro e do totalmente 
Outro, ou da realidade que o ultrapassa, independentemente do nome que lhe 
seja dado. 

Para alcançar este estado não é necessário se retirar do mundo, nos diz Gerda 
Alexander. Ao contrário, é no mundo que podemos vislumbrar a nós mesmos 
transformados naquele que, segundo Plotino, “éramos outrora quando éramos 
felizes”. (PLOTINO, Tratado 38 [VI 7], 34 apud BAL, 2007, p. 94). É no despojamen-
to, na retirada de todo excesso e “tudo o que não é nosso” que a Eutonia nos 
estimula “a esculpirmos a nossa própria estatua”. E Plotino ainda dirá: 

Volte-se a si mesmo e olhe; se você não enxerga a tua beleza, faça como 
o escultor que tira aqui, poli lá, amacia uma parte e clareia outra até dar à 
estatua uma face bela, então você também deve retirar os excessos, endireitar 
o que está curvado, clarear o escuro e torná-lo brilhante e nunca cesse de 
trabalhar a sua estátua até que a gloria divina da virtude brilhe em você, até 
que veja o “seu mestre entronado em seu assento sagrado”. (PLOTINO, Tratado I 
[I 6], 9, 1-16 apud ARMSTRONG, 1966/1995, p. 259. Minha tradução. 

A Eutonia corresponde, na prática, à arte de “esculpir a si mesmo” retiran-
do toda tensão desnecessária, endireitando o que está curvado, alinhando os 
ossos, revestindo-se da sua própria pele. A pele corresponde à interface entre o 
dentro e o fora, eu e o outro. Começo e fim, é por meio dela que entramos em 
“Contato”, tema muito caro a Gerda e que, junto com o trabalho do “Transporte”, 
vem a caracterizar o método ao estabelecer um diferencial com relação a outras 
abordagens corporais terapêuticas. Neste sentido retomamos as palavras da ide-
alizadora do método, na introdução da versão americana de seu livro, a respeito 
da necessidade de trabalharmos a pele, os ossos e o contato: 

Eu havia enfatizado o espantoso significado da pele como um órgão, um 
envelope vivo, com inúmeras terminações nervosas através de todo o orga-
nismo. O contato através da pele nos fornece informações a respeito do 
mundo externo, nos torna simultaneamente conscientes do essencial de nós 
mesmos. O que tocamos também nos toca. Essa interação, que influencia 
a circulação sanguínea e linfática, a respiração e os processos metabólicos 
assim como o tonus muscular, é a fonte das sensações confortadoras de uni-
dade e bem estar que o “toque” e o “contato” ensinados na Eutonia tornam 
possível. (ALEXANDER, 1985, p. 10)

O “contato eutônico” nos predispõe a ir além de nós mesmos, na direção do 
outro, ou do totalmente Outro, através de um movimento genuíno, porque brota 
do interior e desabrocha, a partir do qual nos predispomos a nos mover para 
fora e para além de nossos limites. É esse movimento, denominado “Movimento 
Eutônico”, ao mesmo tempo interior e exterior, que nos permite desenvolver 
uma qualidade especial de Presença, que revela a nossa autenticidade e permite 
que a unicidade se expresse através de nós, em todas as nossas relações. 

No “contato” eutônico nos movemos conscientemente para além dos limites 
visíveis do corpo. Através deste contato podemos incluir em nossa consci-
ência o espaço ao redor de nós. Desta maneira, sem tocar, somos capazes 
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de estabelecer um contato verdadeiro com outros seres humanos, animais, 
plantas e objetos ultrapassando os nossos limites (boundaries). (ALEXANDER, 
1985, p. 26). 

2) A descoberta das forças criadoras, o ajustamento às situações da vida e o 
enriquecimento da realidade social. 

O “Contato Eutônico” amplia os nossos horizontes, fazendo com que possa-
mos realizar a passagem do amor de si e de tudo aquilo nos atrai e que amamos 
e desejamos (éros) ao amor ágape, aquele através do qual se ama o outro mais 
que a sim mesmo. É somente na medida em que nos lembramos de nós mesmos, 
nos conhecendo e cuidando, cuidando e nos conhecendo que podemos nos des-
pir de nós mesmos para sermos, em nossa totalidade, parte de um todo muito 
maior que nos abraça e abarca. Podemos neste sentido ir além da nossa pele 
sensível na direção da nossa “túnica de pele” (Gn, 3, 21), que como uma veste 
nos reveste. Interface entre o corpo e a alma, essa túnica de pele era denomi-
nada pelo filósofo do sec. IV-V de nossa era, Hiérocles de Alexandria, pelo termo 
“Corpo Luminoso”, sendo este o revestimento protetor da nossa alma (AJOULAT, 
p. 246). A eutonia trabalha a partir do corpo físico, como uma âncora que nos 
enraíza na terra, mas “toca” o corpo emocional, desperta o corpo mental e o 
“corpo luminoso”, ou “espiritual”, na medida das possibilidades e do envolvi-
mento de cada um. 

ConCluSão
Gerda dizia, em seus escritos, muitas coisas nas estrelinhas, seja, como vimos 

por não pretender criar um método de “meditação”, seja por falta de conheci-
mento científico em sua época, principalmente no que diz respeito às desco-
bertas das neurociências, ou por falta de certificação em bases outras, como a 
filosofia, à qual venho dedicando minha pesquisa nos últimos 15 anos, com o 
intuito de encontrar palavras para expressar aquilo que a eutonia promove e que 
as palavras e os conceitos dificilmente conseguem abarcar, mas que a arte e a 
natureza encontram maneiras de mostrar. 

A eutonia é um conhecimento vivo, que se faz fazendo mais do que falan-
do e que se atualiza “junto”, em relação, no encontro, consigo mesmo e com 
o outro. Ousaria dizer que a eutonia realiza, como uma pele, a interface entre 
os diversos saberes, que nasceram de um saber prático do qual muitas vezes 
se afastaram, mas que na perspectiva da eutonia retomam sua importância. 
Neste sentido, entendo que a eutonia representa um campo de conhecimento 
a ser explorado, numa perspectiva transdisciplinar, como aquilo mesmo que a 
caracteriza. 

Temos à frente um caminho a ser percorrido na investigação da prática da 
eutonia, a partir dos saberes que a justificam, como um meio para, cada vez 
mais na sociedade, promover e incentivar o cuidado de si e do outro, como um 
caminho para a saúde, a paz e a harmonia entre os povos. 

Gerda Alexander, eu diria, foi uma grande visionária e devemos agradecer a 
ela o seu legado, como aquilo que se transmite de corpo e alma, de corpo para 
corpo, de coração para coração, como uma grande pulsação, um respirar todas 
as potencialidades da vida, em relação, no movimento e a caminho...
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notas

1. Todas as traduções dos textos de língua inglesa são de minha autoria.
2. Platão. Alcibíades 124b.
3. Este texto foi cedido gentilmente a mim por Karin Shaefer, em versão para o inglês de sua autoria, por 
ocasião de nossas conversações sobre a possível publicação do livro em português.  
4. Este tema sempre foi muito caro a Gerda Alexander, tendo sido escolhido como título de uma con-
ferencia proferida por ela por ocasião do congresso da Sociedade Inter-Regional de Análise Junguiana 
(Inter-Regional Society of Junguian Analysis) realizado em setembro de 1984 em Quebec : Eutonia uma 
via para o enraizamento (L’eutonie une voie d’enraicinement) e publicada no livro de Marcel GAUMONT 
(1996, p. 39-56), Do corpo à alma : Eutonia e psicologia analítica (Du corps à l’âme: Eutonie et psy-
chologie analitique). Este livro encontra-se no prelo e será publicado pela Editora Paulus (São Paulo) no 
2º semestre de 2014. 
5.  Este artigo foi publicado integralmente na edição americana do livro de Gerda (1985), editado por 
Felix Morrow. Convém esclarecer que, embora a versão americana do livro tenha a mesma capa da versão 
alemã, a edição americana não corresponde à versão alemã (1976/1983), tanto no que diz respeito ao 
texto de autoria de Gerda, como nos capítulos acrescentados, dos quais vale mencionar o artigo acima 
citado de Felix Morrow e o apêndice do Dr. Alfred Bartussek intitulado A origem da palavra eutonia.  
6.  Ver Merleau PONTY. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2011, 4ª Ed, p. 137. 
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Vendo a ciência como um saber em evolução, por rupturas e superação 
periódicas do conhecimento vigente, nosso filósofo põe em relevo o caráter 
evolutivo, isto é mutável e buscando permanente renovação das teorias, na pro-
cura de uma verdade cada vez mais precisa, que o caracterizam (BACHELARD, La 
philosophie du non, passim; id., Essai sur la connaissance approchée, passim).

A procura da transcendência do já dado, em ciência e em arte, são a carac-
terística da descoberta, da invenção, acompanhadas de uma felicidade que é o 
apanágio da realização humana implicada nessa tarefa de superação de si e dos 
limites do já conquistado. Vamos tentar, no que segue, por em relação as duas 
vertentes da obra de Bachelard: razão discursiva e razão poética, duas faces da 
razão hermenêutica que o caracterizou.

A referência ao mito da Fênix emerge tardiamente na obra de nosso filósofo. 
É nos textos publicados postumamente sobre a poética do fogo que o tema 
aparece. Mas, a nosso ver, o mito pode ser considerado como emblema de todos 
os seus escritos de epistemologia e de estética. As razões dessa possível apro-
ximação entre dois campos tão díspares, o do homem "diurno", da razão clara, 
e o "homem noturno”, do devaneio e do sonho – como o pensador denominou 
sua face científica e sua face voltada para a poética – são, primeiro, a própria 
complementaridade do dia e da noite, no mundo da natureza e a da ciência e 
da poesia que emergem como campos de investigação para o mesmo sujeito. 
Razão e imaginação não seriam opostos absolutos, mas vias complementares, 
alternantes, que conduzem ao desabrochar pleno do ser humano, no qual as 
duas faculdades convivem e se expressam.

Se a tarefa do filósofo "é tornar a filosofia e a ciência complementares" (id., 
La psychanalyse du feu, p. 10), se só podemos fazer ciência a partir daquilo que, 
antes de mais nada, mobilizou os nossos sonhos (id, La formation de l’esprit 
scientifique, passim), os nossos devaneios sobre o mundo e a matéria – também 
é verdade que o desabrochar do saber não é lento e gradual, mas supõe rupturas, 
mudanças qualitativas, na teoria da verdade e do conhecimento (id., Essai sur 
la connaissance approchée. Paris: Vrin, 1968; id., La philosophie du non, Paris: 
PUF, 1970). Nas obras que acabamos de citar, a leitura da história da ciência e a 
caracterização do conhecimento científico mostram uma evolução do saber por 
rupturas súbitas, alterações qualitativas, para que a ciência possa surgir renova-
da e mais consistente, superando obstáculos epistemológicos.

A concepção evolutiva do conhecimento científico, a valorização e multi-
plicação dos métodos que procuram o risco, favorecendo o questionamento 
do saber vigente, visam sempre saber mais conhecer melhor o mundo e o 
homem (BACHELARD, L’engagement rationaliste, p. 35-102). Há um profun-
do sentido ético na reflexão sobre a ciência em Bachelard: o saber progride 
pela cooperação dos cientistas, pelo diálogo da cidadela científica, que se 
caracteriza pela vigilância intelectual em direção a uma verdade cada vez 
mais ampla, mais precisa, mais perfeita, mais próxima da realidade (id., Le 
rationalisme appliqué, p.1-119). Nas épocas de crise, a ciência nunca é causa 
de regressão ou violência; a ciência espera, para retomar sua evolução, sur-
girem condições históricas mais favoráveis. A investigação e a descoberta 
científicas promovem a felicidade, intrínseca à consciência da realização de 
um destino: o da vida criadora. A felicidade do homem consiste na expres-
são da sua racionalidade, exposta na crescente coerência e compreensão 
do mundo e de si que a história da ciência revela, na vida da humanidade.

O mito da Fênix é abordado nos escritos tardios de Bachelard; a publicação 
dos textos referentes ao tema só aparece postumamente, a edição sendo estabe-
lecida a partir dos manuscritos e anotações do filósofo. Mas, a nosso ver, sinteti-
za a vida e obra do mestre e é um emblema da vida criadora, tanto no campo da 
epistemologia histórica do filósofo, quanto da sua poética. O laço entre ambas 
as vertentes dos trabalhos de Bachelard é, a nosso ver, a problemática ética que 
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o pensador focaliza, ao caracterizar a realização da humanidade do homem 
através da produção de obras e da vida criadora, em ciência e em arte.

Em que consiste essa problemática? Na pressuposição de que a busca do 
conhecimento mostra o destino do homem como crescente realização da 
racionalidade, através do tempo. E que essa racionalidade, nota dominante do 
ser humano, se desdobra através das suas expressões maiores: o conhecimento 
científico e a arte. É, assim, uma concepção de razão aberta que se caracteriza a 
filosofia de Bachelard: aberta ao conhecimento rigoroso, metódico, que a ciên-
cia produz; aberta à cooperação dos cientistas, pois o saber só progride através 
do esforço concertado de muitos; aberta a uma superação contínua da raciona-
lidade já conquistada e consolidada nas teorias que delineiam a concepção e a 
compreensão do mundo, num momento histórico dado, levando à formulação 
de um surracionalismo, presente na ciência contemporânea.

As categorias dominantes a que Bachelard se refere, quando aborda o mito 
da Fênix, são: verticalidade e metamorfose. A Fênix é uma ave que morre e 
renasce periodicamente, pelo fogo. Sua morte nunca é extinção absoluta, mas 
metamorfose, ressurgimento a partir das próprias cinzas. É, pois metamorfose, 
isto é, elo entre a vida e a morte, mutação. É verticalidade, quer dizer, trans-
cendência do já dado, superação, reinício a partir de uma mudança profunda, 
das cinzas do que foi uma interpretação do mundo, mas que não se extingue 
completamente e serve de base para um novo ciclo de mil anos, diz o mito. Ou 
seja é impulso a partir do já dado, em direção ao novo.

Na epistemologia histórica de Bachelard, na sua concepção da evolução do 
conhecimento científico, estão presentes as noções de obstáculo epistemológico, 
ruptura, retificação do saber. Para nosso autor, a ciência progride pela substi-
tuição de teorias, pela contraposição de novas ideias às vigentes num momento 
dado, pela dialetização do saber. Na nossa perspectiva, o mito da Fênix sintetiza 
essas noções na metáfora da morte e ressurreição periódicas do pássaro. A morte 
periódica metaforiza a evolução da ciência por rupturas e retificações; a ressur-
reição a partir das próprias cinzas, metaforiza a retomada da evolução do saber, 
pela superação do vigente e pela formulação de novas teorias.

As ideias de verticalidade e metamorfose, categorias essenciais da análise 
bachelardiana do mito da Fênix, como já dissemos supra, estariam presentes, 
a nosso ver, na concepção da evolução da ciência em direção a uma crescente 
racionalidade – o surracionalismo – afirmação de um plus em relação aos saber 
vigente em uma dada época. A ciência "ascende" em direção a patamares cada 
vez mais altos de complexidade e de racionalidade. Expressa, desse modo, uma 
racionalidade maior, pela retomada e inclusão, na nova teoria, das questões dire-
trizes da teoria antiga, numa nova constelação de dados e interpretações que 
reformula, sem destruir completamente, o saber anterior, metamorfoseando-o.

Essa concepção de uma razão aberta, presente na epistemologia do nosso 
autor, tem ainda uma outra implicação: é abertura ao imaginário, ao sonho, à 
poesia, como as obras da poética o atestam.

A busca da totalidade humana, que conjuga razão científica e sonho, é a 
busca de uma plenitude que só se expressa através da vida criadora: descoberta 
e invenção. Viver nos píncaros dessa vida é cintilar como a chama, como o pás-
saro ígneo; é deslumbrar-se com o duplo mundo: o da imensidão íntima e o da 
imensidão cósmica. O destino de todo ser humano, sua tarefa essencial, é reali-
zar essa unidade, valor-horizonte de toda existência, significado ético de todo 
agir. Expresso exponencialmente no mito da Fênix, examinado nas páginas dos 
escritos tardios, esse destino se põe como fio condutor da obra bachelardiana.

Pontuaremos, no que segue, a caracterização do mito e de suas implicações 
na poética do fogo.

O tema do fogo é uma das mais antigas fontes de meditação filosófica, como 
atestam os fragmentos de Heráclito e a lenda de Empédocles. Em Bachelard, o tema 
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aparece no horizonte de uma filosofia da imaginação cosmológica, na qual nosso 
autor trata de expressar natureza humana. Entendendo que a poesia, linguagem 
livre, possibilita acesso "a origem da felicidade do falar" e promove a "liberação 
do psiquismo" mediante a "cooperação entre a imagem e a ideia" examina, na 
poética do fogo, o mito da Fênix. (id. Fragments d'une poétique du feu, p. 9-31).

Vivendo paralelamente às tarefas de professor de filosofia das ciências uma 
experiência de entrega ao devaneio, nosso filósofo chegou à proposição de uma 
poética e de uma estética da linguagem, que expõem, através da beleza, a ação 
dinâmica das imagens do fogo.  

Que é que Bachelard procura? Aquilo que ele entende como "uma meta-
morfose do ser da palavra", que provoca a elevação do ser acima da vivência da 
realidade habitual (id., ibidem, p. 39-40). A tarefa a que se propôs foi, através da 
multiplicação de exemplos recolhidos na linguagem dos poetas, a constituição 
de uma linguagem das imagens, polarizadas, no caso da poética de fogo, nas 
imagens míticas da Fênix, de Prometeu e de Empédocles. 

Para Bachelard, inexistindo no plano da vida concreta, a Fênix é antes de 
mais nada a concentração de uma vida intensa, de um ser que, na linguagem 
poética, nasce e renasce incessantemente. 

Vamos nos ater à imagem mítica da Fênix, mostrando como essa figura sin-
tetiza a ideia da perene metamorfose do ser, de que a vida criadora, no campo 
da ciência e da arte, é uma das expressões. 

A palavra poética é "uma superpalavra", que "consolida transcendências" 
(Id., ibidem, p.49). Ao abordar a experiência estética como verticalidade, origem, 
sublimação absoluta, impulso de viver sem cessar, Bachelard faz-nos “morrer e 
renascer em poesia, pela poesia, para a poesia” (id., ibidem, p. 55). 

Nosso filósofo diz que, na tradição, o pássaro de fogo foi visto, até mesmo 
por cientistas, como pertencente à realidade concreta – tão intensa é sua ver-
dade simbólica. E narra uma experiência pessoal: quando criança, estava certo 
de ter visto voar no céu um pássaro de fogo, cintilante de luz no colorido das 
penas, antes mesmo de "conhecer seu nome" (id., ibidem, p. 58, p. 65 e segs.).

Hoje, quando a crença imediata no mito não é mais possível, a Fênix revive na 
palavra dos poetas, expressando uma surrealidade, como fenômeno da lingua-
gem. A poesia leva a "crer no inacreditável", isto é, a admirar. Admirar torna-se, 
assim, o "substituto do crer" (id., ibidem, p. 62), o substituto da adesão à verdade 
imediata do mito. 

No mundo contemporâneo, a Fênix é "uma imagem que se tornou Verbo, 
uma imagem que suscita uma multiplicação de metáforas" (Id., Ibidem, p. 62). 
Assim, a imagem fabulosa é dita e redita; ao se redizer, se recria e enriquece de 
um entusiasmo e de uma verdade, tornando-se centro irradiador de "um campo 
ilimitado de metáforas" (id., ibidem, p. 63).

Explicitando o caráter libertador das imagens poéticas, Bachelard associa, 
através do exame de várias obras literárias, a experiência da expansão do ser, 
da amplificação do horizonte e da grandeza fulgurante do pássaro, metáfora do 
instante poético: fusão de poesia e verdade. Expressão da síntese entre a vida e a 
morte, arquétipo da beleza contraditória, a Fênix é um "ser do universo” (id., ibi-
dem, p. 73). Representa a unidade entre o nascimento e a morte, o destino solar 
do homem e seu laço com o mundo: seu desejo de metamorfose, sua vontade 
de ressurreição. Diz o pensador: a Fênix "é o símbolo da ressurreição universal" 
(id., ibidem, p. 78); é também o símbolo de todos os pássaros, que no seu voo 
buscam a pátria celeste; é o desejo de mutação, de ascensão do ser, mostrando 
a estreita relação correlação entre "a poesia cósmica e a psicologia abissal" (id., 
ibidem, p. 82). O que a poesia faz, ao se apropriar da imagem da Fênix, é traduzir 
a vida, magnificando-a “nos lampejos do sonho” (id.; ibidem, p. 84).

E adiante, afirma: "a Fênix é (…) o símbolo de uma eternidade que vive” (id., 
ibidem, p. 87), a perpétua mutação da vida universal, "a coragem da renovação" 
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(id., ibidem, p. 91). Não é uma coisa, um ser, mas um modo de olhar o mundo, 
na perspectiva do olho absoluto que vê o real. Expressa "a lucidez do poético", 
que "trabalha no limiar da sensação e do sonho” (id., ibidem, p. 93).

A Fênix expressaria ainda a imaginação do fogo e no renascimento e renovação 
do mito, a alegria da vida criadora que se mostra no limiar da eternidade, do júbilo, 
da superação do tempo, em direção à aurora do mundo, às raízes do ser, ao jorrar 
de uma fonte primordial. A poesia suplanta o mito (id., ibidem, p. 102), sintetizan-
do valores e correspondências múltiplas entre a vida interior e a exterioridade.

No plano humano, as duas categorias – chave a que o filósofo recorre para 
refletir sobre a Fênix – metamorfose e verticalidade – são retomadas para exa-
minar a lenda da morte de Empédocles, “sonhador da vida e da morte”, “sonha-
dor do fogo” (id., ibidem, p.137).

O elemento comum entre o mito e a lenda é o que Bachelard chama de 
"poética da aniquilação "(id., ibidem), em que a morte pelo fogo expressa o dese-
jo de tornar-se fogo, isto é, de coincidir com a metamorfose, com a mutação 
que purifica, com a escolha livre de um sentido para a existência. Tal sentido 
é a consciência de se estar num ápice, de esgotar no instante a totalidade das 
mudanças possíveis, de atingir o grau absoluto da significação, fazendo coincidir 
a vida e a morte.

O ápice é representado tanto pela escolha, quanto pela verticalidade da 
montanha – habitação de Fênix – expondo a correlação entre a interioridade e 
o cosmos. Sintetiza um modo de ver originário, abarcando amplo horizonte: o da 
expansão do ser íntimo que coincide com a amplidão do cosmos; a amplificação 
da vida que se magnífica na idealidade entrevista.

A Fênix, no plano do mito; Empédocles; no alvorecer lendário da filosofia, 
provocam uma permanente sedução, porque neles ser e não ser coincidem, o 
espaço infinito encontra seu centro no homem.

Na síntese operada pelo mito e pela lenda, está assinalado o destino da ver-
ticalidade pela metamorfose. Não é por acaso que nosso filósofo se refere ao 
poema de Goethe, que louva aquele que deseja a morte pelo fogo, incitando: 
“morre e transforma-te” (id., ibidem; p. 143), lembramos aqui Rilke, que embora 
não citado no texto por nosso filósofo, também diz num célebre verso: “Ama a 
metamorfose! Sê, pela chama, exaltado!" (RILKE, Sonetos a Orfeu, XII).2

No poema de Hölderlin sobre Empédocles, estudado por Bachelard, o filósofo 
grego torna-se o símbolo do "desejo de estar só", confrontando "o ser do não-
ser" (id., ibidem; p.147), rompendo com a vida ordinária e preparando- se para 
um destino de herói, que retorna a pátria celeste"(id., ibidem; p.148 e segs.) , 
transmutando- se em fogo e libertando-se dos limites do humano.

Na escrita de Nietzsche, Empédocles aparece, diz o autor francês, como a 
figura, da adesão ao poético, do mergulho no abismo e na grandeza do mundo. 
Expressa a experiência da unidade entre à vida e a morte, o amor e o ódio; 
representa o encontro com a ambivalente vida do universo e dos deuses. (id., 
ibidem; p. 164 e segs.).

A co-pertinência dos opostos: eis a lição de Empédocles, na Antiguidade e a 
de Nietzsche, no mundo contemporâneo. Não é a morte como tal que seduz os 
poetas e os filósofos; não é a celebração da morte que inspira Bachelard.

A tematização da unidade dos opostos mostra que a morte desejada não 
representa a aniquilação total, mas a transfiguração do homem que se funde 
com um elemento cósmico; é a transfiguração do poeta e do filósofo, mediante 
a adesão às imagens cósmicas da transcendência, da verticalidade sonhadora, 
do "instante imperecível" (id., ibidem; p.165), encontrado na e pela figuração da 
morte no cosmos – presente no mito da Fênix e na lenda de Empédocles.

É sob a forma de poema que Nietzsche, o poeta-filósofo “confessa sua pró-
pria natureza de chama" (id., ibidem; p. 167), engrandecendo-se “na medida do 
mundo” (id.; ibidem; p. 169).



A transfiguração, a metamorfose, relacionam à Fênix e Empédocles: mito e 
poesia, mito e filosofia – produzindo uma dialética "da linguagem humanizante 
e da linguagem cosmicizante" que leva a compreender a indissociabilidade entre 
o homem e o cosmos. Para reiterar isso, concluímos a abordagem da poética 
citando Bachelard:

‘Voltar- se ao fogo não é tornar-se fogo? (…) "Ser purificado não é uma 
garantia de renascer? Alguma esperança de Fênix não está no coração do filó-
sofo? (id.; ibidem; p.138).

Em suma, podemos dizer que:

a) Poesia e ciência têm faces complementares na meditação bachelardiana;
b) a nosso ver, o mito da Fênix pode representar a unidade e complementari-
dade das investigações em ciência e em poética, uma vez que pode ser visto 
como a metáfora da evolução da ciência, por rupturas e mudanças quali-
tativas das teorias científicas, mantendo embora a linha que conduz a uma 
crescente expressão da racionalidade; e como fio condutor das meditações 
sobre a poética, caracterizada pela busca da metamorfose, de um ser – mais 
que ilumine a correlação interioridade-exterioridade, mediante as múltiplas 
expressões da arte através dos tempos, que não esgotam as possibilidades de 
criação, antes as ampliam;
c) as categorias fundamentais em ciência e em arte, expressas pelo recurso 
ao mito da Fênix, são metamorfose e verticalidade, conforme assinalamos;
d) do lado do sujeito, um surracionalismo; do lado do objeto, uma surrealida-
de, expõem a complexidade crescente que resulta, tanto para o sujeito quanto 
na compreensão do objeto de conhecimento, numa racionalidade mais alta 
e numa compreensão mais precisa do mundo, no âmbito da epistemologia;
e) do lado do sujeito, uma consciência que adere ao real magnificado pelo 
sonho; do lado do mundo contemplado, a apreensão de um significado pro-
fundo, que instaura o homem no cosmos, como sua pátria, seu lugar próprio, 
no âmbito da poética;
f) a ciência e a poesia, renovando continuamente a imagem do mundo, con-
duzem o homem ao maravilhar-se, ao entusiasmo e à felicidade da descober-
ta e da invenção, realizando, dessa forma, a dimensão ética da vida humana;
g) ciência e poesia, se implicam da parte do cientista, do artista e do filósofo 
um esforço pessoal de auto – superação como objetivo de vida, também 
visam o intersubjetivo, a comunidade humana: a ciência progride pela cola-
boração da cidadela científica, a poesia nos instaura num mundo partilhado, 
na consciência da nossa tarefa como espécie: a de habitar o cosmos, fazer 
ver seu sentido através da beleza;
h) o mito da Fênix cujas categorias possibilitam a leitura da razão e da 
imaginação, sintetizaria, desse modo, tanto as tarefas da ciência e da arte 
quanto afirmaria a finalidade ética do existir humano, no deslumbramento 
da metáfora que nos incita à admiração e à busca de um ser-mais.

Salvador, 2012__
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Notas

1. As traduções de textos de Bachelard são nossas.
2. A tradução do verso de Rilke é de Dora Ferreira da Silva.
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Intrigado com o aumento de analisandos em seu consultório com 
histórias e temas semelhantes, James Hollis propôs-se a reexaminar a 
complexidade envolvida no significado de ser homem na atualidade. 
Após muita observação, o autor escreve Sob a sombra de Saturno 
(2008), oferecendo ao leitor formas de identificar como o mito satur-
niano marca a alma masculina. Este artigo analisa o filme “Gonzaga, 
de Pai para Filho”, relacionando-o aos referenciais Hollis fundamen-
tados na abordagem junguiana. Em muitos momentos, Gonzaga “re-
produz” o legado saturnino, pois assim como no mito sentiu-se “en-
golido” pela experiência opressiva de se “tornar homem”. Sob o efeito 
de Saturno padeceu e fez o filho padecer.
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James Hollis (2008) escreveu Sob a Sombra de Saturno baseado em uma 
exposição oral apresentada no Centro Jung da Filadélfia, em abril de 1992. 
Segundo o autor, no transcorrer de seu trabalho como analista junguiano, ele 
percebeu que a busca dos homens por tratamento psicoterápico tinha aumen-
tado de modo significativo, tanto que seu número de clientes do sexo masculino 
passou a ser superior ao feminino; situação que chamou de “ascensão do movi-
mento masculino”.

Ao observar que as histórias de seus analisandos eram semelhantes e apre-
sentavam temas constantes, propôs-se a reexaminar questões complexas e 
apurá-las de modo a integrá-las e expressá-las por meio de termos de fácil 
compreensão. Seu intuito era propiciar uma breve visão das “feridas” e da cura 
dos homens e, avaliar a situação em que se encontravam na última década do 
século XX.

O autor discorreu sobre sua própria dificuldade em tratar do assunto, con-
siderando que ele próprio sofrera por viver “sob a sombra de Saturno”, ao não 
conseguir definir, em alguns momentos, a sua posição no relacionamento com 
sua natureza masculina.

Hollis (2008) enfatiza que tanto ele quanto os homens de modo geral deve-
riam ser gratos às mulheres por terem conseguido expressar a própria dor frente 
a uma cultura sexista, fato que colaborou para que os homens examinassem 
com mais consciência suas próprias feridas. Em sua concepção, ao lutarem 
para se libertar das sombras do coletivo, as mulheres conferem coragem e tor-
nam necessário que os homens façam o mesmo. O autor cita: “A não ser que 
os homens consigam sair das trevas, continuaremos a ferir tanto as mulheres, 
quanto a nós próprios, e o mundo jamais será um lugar seguro e saudável.” 
(p.11). Destaca, portanto, a necessidade dos homens de se tornarem conscientes 
de suas feridas para que machuquem menos a si próprios e às mulheres.

A partir de suas reflexões, o autor incentiva os homens a confessarem sua dor 
e raiva, principalmente uns com os outros, com o propósito de se auxiliarem mutu-
amente em busca da cura e, do mesmo modo, a tratarem das feridas do mundo. 

Sob sua ótica, o título da obra se refere ao fato que homens, mas também 
mulheres, padecem sob a pesada sombra de suas ideologias conscientes ou her-
dadas da família, de seu grupo étnico, da estrutura da história da nação a qual 
pertencem ou da mítica que os envolve. Tal sombra é opressiva sobre a alma. A 
essa experiência sombria e opressiva, o autor chamou de saturniana.

Este artigo analisa o filme “Gonzaga, de Pai para Filho”, relacionando-o aos 
referenciais de James Hollis (2008) fundamentados na abordagem junguiana.

O MitO SAturnO
Qual o significado de ser homem na sociedade contemporânea? Que papéis 

lhes são desenhados e impingidos? Quais as expectativas masculinas predomi-
nantes? Como os homens em geral entendem e enfrentam a competição, a ani-
mosidade, a humilhação e a valorização e/ou desvalorização de suas qualidades? 
Qual a necessidade de viver sob essa opressão?

No mito, Saturno era o deus romano da agricultura. Na qualidade de deus da 
geração, colaborou para a criação da antiga civilização romana. Contudo, suas 
histórias estão associadas à situações obscuras e à batalhas sangrentas. Para os 
gregos, Saturno correspondia ao deus Crono, nascido da associação de Urano e 
Géia (Gaia). Por temer o potencial de seus filhos, Urano os odiava e os devolvia 
ao ventre da mãe. Descontente com a situação, Géia fabrica uma foice e induz 
Crono a atacar o pai. Na batalha, ele golpeia e corta o falo de seu pai. Ao caí-
rem gotas de sangue sobre a terra, elas dão origem a terríveis gigantes. No mar, 
caem seus espermas, que o fecundam, dando à luz a deusa Afrodite (cujo nome 
significa “nascida da espuma”).
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Crono-Saturno substitui o pai, mostrando-se igualmente tirano. Quando 
ele e Réia, sua cônjuge, tinham filhos, ele também os devorava. O único que 
conseguiu evitar este destino foi Zeus. Ajudado pela mãe, que havia dado ao 
seu consorte pedras para devorar ao invés do filho. Assim, Zeus foi levado para 
viver longe do pai. Crescido, retorna e lidera uma revolta contra Crono, por dez 
anos. Ao final, consegue matar o pai e retirar seus irmãos vivos da barriga dele.

Na concepção de Hollis (2008), muitas forças civilizadoras emergiram com 
o advento de Zeus, contudo ele se tornou prisioneiro do complexo do poder, 
ou seja, tão dominador quanto o pai. O mito de Crono-Saturno se relaciona ao 
poder, ao ciúme, à insegurança e à violência. No que se refere ao princípio do 
eros, o mito diz respeito à geração, à terra. Atrelada a grande capacidade de 
aquisição de poder, dramatizada pelos deuses, verifica-se a corrupção do com-
plexo de poder: “O poder em si é neutro, mas, sem o eros, ele é perseguido pelo 
medo e pela ambição compensatória, arremessado em direção a fins violentos” 
(HOLLIS, 2008, p.14). O autor menciona que, conforme já expunha Jung, na 
presença do poder, o amor nunca está presente. 

Assim, a maioria dos homens cresceram sob o jugo deste legado saturniano. 
Sofreram e sofrem com a questão do poder que os corrompe. São movidos pelo 
medo, ferem a si próprios e aos seus semelhantes. 

Sob a sombra de Saturno, Hollis (2008) procura oferecer ao leitor formas de 
identificar algumas, dentre as várias maneiras, em que o mito saturniano marcou 
a alma masculina. Seu intuito é levar os homens a se voltarem para dentro de si 
em busca de maior liberdade pessoal.

GOnzAGA, de PAi PArA FilHO
1) Panorama descritivo do filme

Em 1981, já um reconhecido cantor e compositor da MPB, Gonzaguinha 
viaja até Exu, cidade natal de seu pai, Luiz Gonzaga, no estado de Pernambuco. 
Embora famoso, Gonzaga, não realizava mais shows, como antigamente. O 
filho tenta ajudar o pai a se apresentar novamente, Entretanto, ele se recusa e 
o encontro entre ambos se torna belicoso e os diálogos repletos de desentendi-
mentos. Em meio à agitação, Gonzaguinha se embebeda em um bar da cidade 
até ser encontrado pelo pai. No retorno para casa, o “Rei do Baião” fala sobre 
sua vida, o que desperta interesse do filho, que grava o relato. Em ordem crono-
lógica, Gonzaga discorre sobre a sua vida.

Em seu depoimento, Gonzaga lembra que nasceu, em 1912, e que adoles-
cente, aprendeu a tocar acordeão com o pai Januário. Contra a vontade da 
família, ele começa a se apresentar na região. Nessa mesma época, se apaixona 
por Nazinha, “rica, branca e letrada”, sendo correspondido. O fato desagrada ao 
pai da moça, que o considerava um “mulato pobre, sem eira, nem beira”. Certo 
dia, após consumir álcool, Gonzaga desafia o pai de Nazinha para uma briga. 
Contudo, o genitor da moça, apenas lhe responde com deboche, ameaçando-o 
de morte para sua mãe caso não fosse embora de Exu. 

Em uma madrugada, depois de ter apanhado da mãe, Gonzaga vai embora de 
casa sem o conhecimento dos pais. No centro da cidade, vende a sanfona e segue 
na boleia de um caminhão para Fortaleza. Após ter dormido alguns dias na rua, 
se alista no exército, onde permanece por quase dez anos sem dar “nenhum tiro”, 
como havia prometido a Januário, reafirmando ao pai quando se reencontram.

Na década de 1940, Gonzaga muda-se para o Rio de Janeiro. É lá que sua 
história musical se inicia. Nas ruas cariocas, conhece Xavier, músico com quem 
faz dupla. Rapidamente, tornam-se amigos e, Dina, esposa de Xavier, se solida-
riza com o cantor nordestino e lhe oferece hospedagem. A dupla toca tangos, 
fados, valsas, entre outros ritmos, na rua e em bares, ganhando alguns poucos 
trocados. Gonzaga também buscava o reconhecimento e fama em concursos 
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de rádio. Não alcança o sucesso, até começar a tocar o “vira e mexe”, um ritmo 
diferente e próprio da cultura nordestina: nascia o “Rei do Baião”.

Ainda nesse período, Gonzaga conhece a dançarina de samba Odaleia, por 
quem se encanta e inicia um relacionamento. Os dois passam a viver juntos e ela 
engravida. Em alguns momentos, a relação do casal é conturbada devido a pouca 
habilidade de Gonzaga em lidar com “uma mulher avançada para época” e dela 
não se submeter à vontade do sertanejo, como permanecer em casa. Contudo, 
a paixão é intensa e eles permanecem juntos a despeito da dúvida de Gonzaga 
sobre a paternidade da criança que nasce em 1945: Luiz Gonzaga do Nascimento 
Junior, o Gonzaguinha. 

 Após um período de aparente harmonia, Odaleia apresenta complicações 
de saúde. Seu estado piora, até receber o diagnostico de tuberculose. Para 
que recebesse os devidos cuidados, Gonzaga a interna em um hospital e deixa 
Gonzaguinha aos cuidados dos padrinhos Xavier e Dina, no Rio de Janeiro. Inicia 
shows pelo Brasil a fim de garantir os estudos e um futuro melhor para o her-
deiro, enquanto almeja a cura da companheira. 

Ao retornar de suas apresentações, visita Odaleia e descobre sua piora. Antes 
de morrer, ela lhe pede que cuide do filho, naquele momento, com 2 anos de 
idade. Abalado com a morte da companheira, Gonzaga deixa Gonzaguinha 
novamente com os padrinhos e viaja para Exu, onde é recebido com alegria 
pela família. Lá, pergunta por Nazinha, o amor da adolescência. Pela mãe, é 
informado que a moça se casou com um “doutor” e foi morar em Mato Grosso. 
Emocionalmente melhor, o “Rei do Barão” retorna ao Rio de Janeiro, mas per-
cebe que ainda se encontrava comovido com o falecimento de Odaleia, por isso 
pede aos padrinhos que criem o filho e lhes dá dinheiro “para que não falte nada 
para o menino”. 

O garoto é criado longe do pai, que estava sempre viajando. Munido de 
muito talento e carisma, Gonzaga se transforma em um astro. Conhece nessa 
ocasião, Helena, uma fã que se torna sua secretária e, por fim, sua esposa. Com 
o casamento, o sertanejo traz Gonzaguinha para morar junto com eles. No dia 
seguinte às núpcias, o Rei do Baião parte a trabalho. A esposa e o menino, que 
não se conheciam, estabelecem uma relação conflituosa. 

Em um dos retornos de Gonzaga, Helena, lhe pede para levar o menino. 
Argumenta que não cuidaria dele, pois possivelmente não era filho de seu mari-
do. Gonzaguinha é levado mais uma vez para os padrinhos, no Morro de São 
Carlos. A distância entre pai e filho faz crescer uma complicada relação, poten-
cializada pelas personalidades de ambos. 

Gonzaguinha cresce com muita mágoa pela ausência do pai e se envolve com 
meninos, que “cheiravam cola”, até que policiais o revistam e acham a droga 
escondida em sua roupa. Com dificuldades de impor limites ao filho, e, ao mesmo 
tempo, querendo vê-lo usar “anel de Doutor”, Gonzaga leva-o para estudar em 
um colégio interno. Na adolescência, o jovem contrai tuberculose e quase morre 
para a preocupação do pai. Quando, finalmente, sai do colégio interno, o rapaz 
vai morar com o “Rei do Baião”, Helena e a filha adotiva do casal. 

Em plena ditadura militar, Gonzaguinha entra para a faculdade de Economia 
e se inicia na música. Os conflitos entre pai e filho se acentuam devido à posição 
política de cada um. Enquanto Gonzaga tocava e cantava para os militares, seu 
filho reivindicava uma sociedade mais igualitária. Depois de uma briga, em que 
o pai quebra o violão do rapaz, este vai embora de casa. 

O filme volta ao ano de 1981. Após um último desentendimento repleto de 
mágoas e ressentimentos, Gonzaga e Gonzaguinha se afastam. No dia seguinte, 
o filho vai procurar o pai pelos arredores da cidade e o encontra diante de uma 
árvore, especial para o “Rei do Barão”, visto que fora marcada com as suas ini-
ciais (Luiz) e de Nazinha (N). Filho e pai iniciam um diálogo, quando se conhecem 
melhor e se perdoam. A última cena mostra um show em que ambos tocam e 

Hermes19 – 89

cantam, demonstrando carinho e admiração recíproca. Um indicador que as 
divergências haviam sido superadas.

2) Considerações junguianas sobre Gonzaga, de pai para filho
De acordo com Beebe (2005), os roteiros cinematográficos reproduzem a 

dinâmica e os conflitos vividos pelas pessoas por meio de diferentes persona-
gens. É através deles que, consciente e/ou inconscientemente, se apresentam 
justapostos. Para o autor, o cinema tem potencial para a criação de consciência. 
A riqueza dos filmes, que concretizam os roteiros, reside em sua capacidade de 
mobilizar o que existe de mais íntimo nos indivíduos.

Um grande tema explorado em “Gonzaga, de Pai para Filho” é a reconciliação 
entre pai e filho, que para ser alcançada teve que resgatar e tratar de uma série 
de feridas que envolviam a história do pai diante de seu do filho. 

A partir do relato do “Rei do Baião” sobre sua vida, seus medos, humilha-
ções, expectativas e dificuldades a relação entre ambos se torna possível, pois 
finalmente se humaniza. Pode-se fazer um paralelo entre esse momento com os 
dois primeiros segredos que os homens carregam, segundo Hollis (2008): “a vida 
dos homens é tão governada por expectativas restritivas com relação ao papel 
que devem desempenhar, quanto a vida das mulheres.” e “ a vida dos homens é 
basicamente governada pelo medo.” 

Cabe, nesse momento, lembrar Corneau (1991, p.24), quando afirma que: 
“o silêncio dos pais consagra a fragilidade da identidade dos filhos. Sob a ótica 
do autor, o silêncio paterno bloqueia o crescimento do filho, corroborando 
para que o filho permaneça na posição de menino. Na relação entre Gonzaga 
e Gonzaguinha, o silêncio mais prejudicial é o da ausência. Primeiro, o filho é 
carente de pai, depois de si mesmo, uma vez que o processo de construção da 
identidade passa antes pela identificação com o próprio genitor. No filme, o 
afastamento e a falta de comunicação entre ambos promovem insegurança e 
comportamentos de revolta – até mesmo delinquentes no filho. Adulto, torna-se 
artista como o pai, contudo sua posição política é diferenciada e a mágoa é grande. 

Uma dúvida também paira no ar: Gonzaguinha é filho legítimo de Gonzaga? 
Esta, nunca esclarecida, possivelmente contribuiu para o não estabelecimento da 
relação entre eles. Somente conseguem conversar sobre o assunto, quando se 
encontram na cidade natal do pai. Resgata-se, aqui, o quarto segredo, definido 
por Hollis (2008): “Os homens conluiam-se em uma conspiração de silêncio cujo 
objetivo é reprimir sua verdade emocional.” Sem conseguir demonstrar a dor que 
sente pela incerteza, Gonzaga prejudica a si e ao filho, visto que ambos se con-
sideram humilhados pela desconfiança da paternidade e da filiação autênticas.

Em ordem cronológica e bastante didática, o filme repassa todas as etapas 
da trajetória do sanfoneiro que popularizou a música nordestina. Logo, no início, 
Gonzaga se recorda de seu amor por Nazinha. Por ela, o rapaz enfrenta o pai da 
moça pouco se importando, ainda que bêbado, se iria sair vivo do embate. A mãe 
então lhe dá uma surra pela ousadia. Estes episódios fazem com que ele decida 
abandonar a família e sair da cidade. Gonzaga queria provar que não era um 
“mulato pobre sem eira nem beira” como havia dito o pai de Nazinha e a própria 
mãe. Almejava merecer o amor da moça e o orgulho materno. No Rio de Janeiro, 
conhece Odaleia por quem se apaixona e quer como companheira. Com o seu 
falecimento, tenta buscar forças na música para superar o luto. Mais adiante se 
casa com Helena, pela qual é muito grato: “se não fosse Helena, eu nem saberia o 
que teria sido de mim.” – diz ele ao filho, provavelmente fazendo menção à fase 
mais economicamente complicada de sua vida. Evidencia-se, portanto, o terceiro 
segredo descrito por Hollis (2008): “O poder do feminino é imenso na organiza-
ção psíquica dos homens.” A influência psicológica das mulheres sobre o homem 
é marcante, podendo muitas vezes influenciar suas escolhas e dirigir suas ações.

 Sobre a surra que a mãe lhe deu, pode-se relacioná-la ao quinto segredo 



indicado por Hollis (2008): “O ferimento é necessário porque os homens preci-
sam abandonar a Mãe e transcender o complexo materno.” Tal complexo faz o 
homem ansiar por proteção e segurança, por um lar acolhedor. A longo prazo, 
o resultado seria permanecer em uma posição infantil. A ferida, no caso ter 
apanhado da mãe, estimulou o empreendimento heróico do sertanejo pelo seu 
destino. No transcorrer de sua vida, Gonzaga sofre outros ferimentos, até obter 
reconhecimento pelo seu talento. Muitas vezes humilhado, não endurece e nem 
perde a esperança. Todavia, é notável a sua dificuldade com o filho. 

Em duas cenas carregadas de emoção, a primeira quando o “Rei do Baião” 
quebra o violão do filho e, a segunda, quando Gonzaguinha pede ao pai que 
lhe mostre a carteira, já que o relacionamento deles se baseava em dinheiro, 
as divergências e os ressentimentos são brutalmente intensos. Ambas as cenas, 
explicitam o sexto segredo que os homem carregam, segundo Hollis (2008): “ A 
vida dos homens é violenta porque sua alma foi violada.”

Vale fazer algumas considerações a respeito da paternidade e da falta desta, 
visto que os dois vivem a situação (um na posição de pai, o outro na de filho) em 
uma época de intensas transformações de cunho mundial. Como apontado por 
Almeida (2012), a partir da década de 1960, as inúmeras mudanças sociocultu-
rais ocorridas provocaram grandes efeitos no campo dos comportamentos e dos 
valores os quais- atingiram todo ocidente. Para a autora, isto decorreu devido 
ao rápido intercâmbio de ideias e questionamentos, que, por sua vez, foram 
estimulados por um complexo conjunto de fatores socioeconômicos, posturas 
filosóficas e ideológicas em desenvolvimento. Tais elementos incentivaram a 
criatividade para novos modos de vida e relacionamentos, atingindo diretamente 
a família e seus hábitos estruturados. 

Durante a década de 1960, período em que Gonzaguinha se encontrava na 
juventude, o Brasil vivenciava a ditadura militar. Embora a sociedade brasileira 
tivesse que se submeter ao autoritarismo e ao despotismo político, muitos jovens 
lutaram pela democracia, questionando a estrutura patriarcal e autoritária, com 
seus valores vigentes: hierarquia, disciplina, racionalidade e autoridade frente 
as suas famílias. Nesse período, o cenário, ao qual se vinculavam Gonzaga e 
Gonzaguinha, este processo os remetia para o nomeado “conflito de gerações.”

Na concepção de Almeida (2012), em sua maioria, a geração atual de homens 
adultos foi educada segundo padrões e valores de uma cultura patriarcal. 
Contudo, novas ideias foram infiltradas no modelo tradicional até então vigente. 
No caso dos artistas, aqui referidos, seja pelo despertar de uma nova consciência, 
seja pela ausência da figura paterna, Gonzaguinha assumiu uma postura reco-
nhecidamente crítica à ditadura. Vale destacar que na época, o Departamento de 
Ordem Política e Social (DOPS), órgão governamental cujo objetivo era controlar 
e reprimir movimentos políticos e sociais contrários ao regime no poder, censu-
rou 54 das 72 canções produzidas pelo jovem.

Faria (2003) entende que as mudanças ocorridas na concepção da masculi-
nidade e paternidade revelam ambiguidades presentes na luta por diferenciar-se 
do modelo de afastamento afetivo, em virtude do grande despreparo masculino 
no envolvimento afetivo-emocional na relação cotidiana com o filho. O autor 
alega que uma transição bem elaborada desde o “pai-herói” até o reconheci-
mento da autonomia do filho tem favorecido uma nova persona de pai - menos 
rígida e idealizada - por meio do enfrentamento da sombra. No filme, por 
exemplo, denunciada pelo filho adolescente questionador. Ao abdicar do poder 
absoluto, é possivel demonstrar confiança no outro. Conforme o autor, a nova 
configuração da experiência e do comportamento do masculino encerra a con-
fusão entre masculinidade e patriarcado. 

Os embates entre Gonzaga e Gonzaguinha são intensos, porém altamente 
necessários. A fim de solucionarem as divergências precisam retornar às suas 
origens. Por isso, o pai conta sua história ao filho, abdicando, de seu “poder 
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absoluto”. Dois artistas, dois sucessos. Um do sertão nordestino, o outro carioca 
do Morro de São Carlos; um de posicionamento político dito “direita”, o outro, 
da chamada esquerda se veem frente a frente em busca da reconciliação. Mas, 
para isso, necessitam libertar-se de seus medos, preconceitos e idealizações 
(sobretudo, este último, no caso de Gonzaguinha) que os cercavam.

Para superar o sentimento de rejeição, Gonzaguinha teve que reconstruir a 
imagem do pai. Ao fazê-lo, reconstrói a si mesmo. Chega-se ao sétimo segredo 
dos homens na visão de Hollis (2008): “Todo homem carrega consigo profundo 
anseio pelo seu pai e pelos seus Pais tribais.” O autor considera que “Os homens 
de hoje não possuem raízes em nenhuma história tribal ou realidade transcen-
dente [...] Esses homens estão perdidos. Sentem-se abandonados pela história 
e pelos velhos sábios.” (p. 144). No caso de Gonzaguinha, o reencontro afetivo 
com o pai pessoal fez com que o potencial amoroso, fosse revitalizado no rela-
cionamento de ambos.

Segundo Jung ([1909], 1989), para o bem ou para o mal, a imagem do pai 
exerce uma influência poderosa no psiquismo da criança, o que o levou a se 
questionar sobre a natureza dos conteúdos nessa relação. O autor considera que 
o pai pessoal representa, na relação estabelecida com o filho, situações humanas 
que existem desde os primórdios, ou seja, arquetípicas. Em muitos momentos, 
Gonzaga “reproduz” o legado saturnino, pois assim como no mito sentiu-se 
“engolido” pela experiência opressiva ainda em voga de se “tornar homem”. Sob 
o efeito de Saturno padeceu e fez o filho padecer.

Cabe uma observação: envolvido com sua mágoa, Gonzaguinha tentou 
diminuir o pai. Contudo, concretamente não suportou vê-lo sem realizar shows, 
praticamente, caído no esquecimento, desidealizado e, portanto, não herói. 
Pode-se considerar que preservava, no plano arquetípico, a idealização paterna. 
O filme mostra a situação concreta de reencontro com o pai possível. O olhar 
desqualificador do filho se humaniza com muito custo emocional, começando 
pela decepção e terminando com o perdão. Jung ([1909], 1989), Stein (1978), 
Faria (2003) e outros estudiosos da abordagem junguiana convergem na afirma-
ção de que uma relação concreta com o pai pessoal (ou com quem desempenhe 
a função) humaniza o pai arquetípico.

O oitavo e último segredo em relação ao universo masculino, definido pro-
posto por Hollis (2008) diz: “Para que os homens fiquem curados, precisam ati-
var dentro de si o que não receberam do exterior.” Após o encontro com o pai, 
mesmo que suas carências não tenham sido plenamente supridas, Gonzaguinha 
pode vislumbrar novas potencialidades de relacionamento consigo e com o 
mundo. Gonzaga e o filho, com amor restabelecido, podem seguir em frente.
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Os grandes avanços científicos nas áreas da medicina e psicologia, 
assim como o estabelecimento da medicina psicossomática como 
campo científico, possibilitaram o desenvolvimento da psico-onco-
logia.  A psico-oncologia, área de intersecção entre a psicologia e a 
oncologia, se propõe a estudar as variáveis psicológicas e comporta-
mentais envolvidas no processo de adoecimento e cura, assim como 
as intervenções necessárias ao longo desse processo. O presente artigo 
propõe uma reflexão a respeito das intervenções na área da psico-
oncologia e as tendências atuais da psicologia, especialmente o olhar 
da psicologia analítica. Ambas buscam compreender a saúde e a doen-
ça a partir do próprio paciente, considerando o fenômeno psique-cor-
po na compreensão dos processos de adoecimento, tratamento e cura.
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A psico-oncologia é a área de intersecção entre a psicologia e a oncologia 
e cabe a ela o estudo das variáveis psicológicas e comportamentais envolvidas 
no processo de adoecimento e cura, assim como as intervenções necessárias ao 
longo desse processo (VEIT & CARVALHO, 2010).

A psico-oncologia se organizou na década de 1980, nos Estados Unidos, com 
a médica psiquiatra Jimmie Holland. Em 1977 ela criou, junto com uma equipe 
de profissionais, o serviço psiquiátrico do Memorial-Sloan Kettering Cancer 
Center, em Nova York. Alguns anos depois, a psico-oncologia se estabeleceu 
como uma subespecialidade da oncologia e da psiquiatria (FERREIRA, 2004). 

No Brasil, os primeiros trabalhos nessa área se iniciaram em 1983 e, em 1989, 
aconteceu o primeiro “Encontro Brasileiro de Psico-oncologia” em Curitiba. Em 
1994, foi fundada a SBPO – Sociedade Brasileira de Psico-oncologia. Embora 
a psico-oncologia seja uma área de atuação multidisciplinar, no Brasil ela 
foi desenvolvida principalmente por psicólogos. (VEIT & CARVALHO, 2010; 
FERREIRA, 2004; CARVALHO, 2002).

Segundo Ferreira (2004), a psico-oncologia pode se utilizar de qualquer 
teoria psicológica – psicanálise, cognitiva, comportamental, junguiana e outras 
– desde que se conheça o objeto de trabalho, ou seja, o paciente, sua família e 
os profissionais envolvidos no tratamento.

Veit & Carvalho (2010) afirmam que a primeira preocupação da área da 
psico-oncologia teve seu foco nas origens e causas da doença. O resultado das 
investigações apontou para a multifatoriedade, entendida como o conjunto dos 
fatores biopsicossociais presentes, na instalação das neoplasias.

Historicamente, como aponta Carvalho (2002), já se fazia presente no pen-
samento de Hipócrates e Galeno a ideia de saúde como resultado do equilíbrio 
entre corpo e mente do indivíduo, e deste com o meio ambiente. 

No decorrer dos séculos, visando o desenvolvimento do conhecimento, o 
homem passou a compartimentá-lo, separando religião, filosofia e ciência umas 
das outras (RAMOS, 2006).

No século XVII, a proposição de René Descartes de que a matéria seria uma 
realidade separada da mente (embora a origem de ambas se remetesse ao campo 
do divino) permitiu, por um lado, um grande avanço no estudo das doenças do 
corpo. Por outro lado, porém, resultou na visão do homem como um ser compos-
to de partes separadas e influenciou a prática da assistência à saúde, dividindo 
a profissão em dois campos distintos, quase sem comunicação entre si (RAMOS, 
2006; CARVALHO, 2002; CAPRA, 2006[1982]). 

Para Capra (2006[1982], p. 134), essa separação implicou em “uma séria des-
vantagem para a compreensão da maioria das doenças importantes”, uma vez 
que impediu que pesquisadores investigassem os papeis do estresse e dos estados 
emocionais no curso das doenças. 

Ao longo da história da medicina ocidental observou-se, no entanto, diversas 
tentativas de se desenvolver uma abordagem unificada do fenômeno corpo-
mente. Tais tentativas resultaram na formulação da medicina psicossomática 
como disciplina científica (CAPRA, 2006[1982]).

Segundo Lipowsky (1986), a medicina psicossomática emergiu com uma rea-
ção às concepções dualísticas e reducionistas, e como uma tentativa de subme-
ter os diversos aspectos da relação mente-corpo na saúde e doença à investiga-
ção científica. O termo "psicossomática" foi introduzido por Heinroth em 1818, 
mas a medicina psicossomática foi fundada apenas no início da década de 1930.

Para Capra (2006[1982]), dentro da concepção psicossomática, a finalidade 
básica de qualquer terapia deve ser a de reestabelecer o equilíbrio do paciente 
e a abordagem terapêutica deve ser multidimensional, envolvendo vários níveis 
do sistema corpo-mente. Essa abordagem exige o esforço de uma equipe mul-
tidisciplinar. 

A manutenção da saúde seria, segundo o autor, uma questão, em parte, 
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individual e, em parte, coletiva. A assistência individual à saúde baseia-se no 
reconhecimento de que a saúde dos homens é determinada por seu comporta-
mento, sua alimentação e a natureza de seu ambiente. Já a assistência social à 
saúde, deveria seguir dois pontos básicos: a educação para a saúde e as políticas 
de saúde.

Foram os grandes avanços científicos nas áreas da medicina e psicologia e 
a formulação da medicina psicossomática como campo científico, que abriram 
caminho para o estabelecimento e desenvolvimento da psico-oncologia.

Muitos aspectos psicológicos são mobilizados durante o curso da doença, 
tornando-se necessárias intervenções psicossociais adequadas aos pacientes e 
seus familiares. Observa-se que a participação ativa do paciente no processo da 
doença e sua adesão aos tratamentos estão diretamente associadas a fatores 
psicológicos e sociais (VEIT & CARVALHO, 2010).

Para Carl Gustav Jung (1996[1981], p. 29), “os processos do corpo e os pro-
cessos mentais desenrolam-se simultaneamente”.

Segundo Ramos (2006, p. 47), atualmente “existe uma tendência a conside-
rar todas as doenças como psicossomáticas, na medida em que elas envolvem a 
inter-relação contínua entre corpo e mente na sua origem, em seu desenvolvi-
mento e sua cura”. 

De acordo com Jung (1996[1981]), corpo e psique seriam dois aspectos do ser 
vivo que agiriam simultaneamente. O autor ressalta a existência, no mundo, de 
um princípio de sincronicidade, segundo o qual os fatos aconteceriam ao mesmo 
tempo, como se fossem um só.

Ramos (2006, p. 72) afirma que o conceito de sincronicidade está implícito 
nos conceitos de doença e de símbolo e “refere-se à existência de dois ou mais 
fenômenos que acontecem ao mesmo tempo, sem relação de causa e efeito 
entre si, mas com relação de significado”.

Para a autora, todas as doenças teriam uma expressão no corpo e na psique 
simultaneamente, e o símbolo seria o terceiro fator na polaridade mente-corpo. 
O símbolo é a “expressão da percepção do fenômeno psique-corpo, feita por 
meio da percepção das alterações fisiológicas e das imagens referentes sincro-
nicamente” (RAMOS, 2006, p. 68). Acrescenta ainda a autora que “o símbolo 
informa os acontecimentos orgânicos” (Idem, p. 70).

Ramos (2006) aponta que a constelação de um complexo provoca, sin-
cronicamente, uma alteração nos níveis fisiológico e psicológico. Para Jung 
(1996[1981]) (1999[1971]), o complexo seria um aglomerado de associações, cons-
tituído de um elemento central e de associações secundariamente consteladas.

O complexo, por ser dotado de tensão ou energia própria, tem a tendência de 
formar, também por conta própria, uma pequena personalidade. Apresenta uma 
espécie de corpo e uma determinada quantidade de fisiologia própria, podendo 
perturbar o coração, o estômago, a pele (JUNG, (1996[1981]), p. 66). 

Ramos (2006, p. 68) observa que “um complexo tem sempre uma expressão 
simbólica corpórea, por intermédio da qual podemos ter a chave para a com-
preensão da doença”.

A autora afirma que, de acordo com a concepção finalista proposta por Jung, 
a finalidade básica das doenças orgânicas seria a de compensar uma atitude 
unilateral da consciência, apontando a atitude necessária para que o ego possa 
integrar os conteúdos psíquicos inconscientes. A doença orgânica seria uma 
reação do organismo, uma compensação.

Jung (1999[1971], p. 23) afirma que:

“Não há dúvida de que a ciência tem necessidade de saber como é o fenô-
meno ‘em si’, mas a ciência também não pode esquivar as condições psicológicas 
exigidas para o ato de conhecimento e a própria Psicologia deve estar atenta de 
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modo particular para estas condições.”

Segundo o autor, todo fenômeno requer um ponto de vista mecanicista-
causal e um ponto de vista energético-final. A finalidade e a causalidade seriam 
duas formas possíveis de se entender os fatos. Para Jung (1999[1971]), a pre-
dominância de um determinado ponto de vista depende mais das disposições 
psicológicas do pesquisador ou do pensador, do que do comportamento dos 
fenômenos em si.

Na concepção mecanicista-causal, o fenômeno é compreendido como efeito 
resultante de uma causa. Já na concepção energético-final, o fenômeno é com-
preendido partindo do efeito para a causa. Na raiz das mudanças ocorridas nos 
fenômenos há uma energia que se mantém constante, produzindo um estado de 
equilíbrio geral no centro dessas mutações. O processo energético possui uma 
direção definida que obedece à diferença de potencial. “A concepção finalista vê 
as coisas como meios ordenados a um fim” (JUNG, (1999[1971],p.22)

De acordo com Jung (1999[1971]), a finalidade é um princípio imprescindível 
de explicação da natureza, uma vez que esta não poderia ser apenas mecanicista. 

Jung (1999[1971]) afirma que a alma humana possui um ponto de vista 
finalista, sendo desse modo, psicologicamente inadmissível procedermos apenas 
casualmente em relação aos fenômenos psíquicos. Segundo ele, “a concepção 
simbolista das causae [causas] que o ponto de vista energético nos proporciona 
é necessária para a diferenciação da alma” (JUNG (1999[1971], p. 23).

O autor acrescenta ainda que a causa não possibilita uma evolução. Não se 
pode negar que a ligação da libido aos fatos elementares seja necessária, mas 
para ele, a alma não pode ficar parada esse estágio. Ela deve evoluir converten-
do as causas em meios ordenados a um fim, “em expressões simbólicas de um 
caminho a ser percorrido” (JUNG, (1999[1971]), p. 23). 

As intervenções na área da psico-oncologia convergem com o olhar proposto 
pelas tendências atuais da psicologia, inclusive da psicologia analítica, no senti-
do de buscarem compreender a saúde e a doença a partir do próprio paciente. 
Ambas consideram o indivíduo em toda a sua complexidade, considerando o 
fenômeno psique-corpo na compreensão dos processos de adoecimento, trata-
mento e cura. 

Carvalho (2002) afirma que, para chegarmos ao entendimento do complexo 
processo que envolve as doenças cancerígenas, é essencial que os profissionais 
da saúde saibam ouvir e aprender com o paciente, tendo em mente que estamos 
diante de um ser humano e não apenas de uma patologia.
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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.



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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