
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 
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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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