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Chegamos ao número 13 da Hermes!

O folclore popular considera o 13 como um número aziago, porém o 
simbolismo deste número reporta a ensinamentos de ordem tradicional. 
Aquilo que se chama folclore é a sobrevivência de elementos provenientes 
de culturas tradicionais desaparecidas, que constituem o que se chama 
superstição, que significa "o que subsiste, aquilo que sobrevive".

São restos de concepções tradicionais modificadas e que sobrevivem no
inconsciente coletivo. Muitas pessoas usam o número 13 como amuleto
benéfico e costuma-se atribuir aos nascidos no dia 13 proteção e sorte, 
apesar deste dia ser considerado geralmente agourento, provavelmente 
desde quando a Ordem dos Templários foi declarada ilegal pelo rei Filipe IV
de França, seus membros foram presos simultaneamente em todo o país, 
alguns torturados e, mais tarde, executados por heresia. Isso tudo numa 
sexta-feira, 13 de outubro de 1307.

O número12, que precede o 13, é visto como figuração de um ciclo 
completo, como símbolo da ordem cósmica e representação do mundo. 
O zodíaco é composto por doze signos que são as estações percorridas 
pelo sol no seu ciclo anual. A 13ª carta do tarô é a morte, isto é, 
transformação e renovação após um ciclo completo.

Para mim este número 13 da Hermes é especial, pois o 13, assim como o 
deus Hermes estão intrinsecamente relacionados e carregam em sí o dom da
ambiguidade, a dualidade dos opostos: luz e trevas, sorte e azar, bem e mal.

Jogo minha pedrinha na herma e rogo a Hermes que ele continue nos 
conduzindo por bons caminhos. 

Leda Maria Perillo Seixas
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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

Hermes tocando lira. 
Impressão em cera de entalhe em ametista, provavelmente
de Edward Burch, gravador inglês. Século XVIII.

Hermes no seu primeiro dia de vida inventou a lira e roubou os bois 
que pertenciam a Apolo. Quando Apolo descobriu o roubo, conduziu 
Hermes diante de Zeus, que o obrigou a devolver os animais. Apolo, 
no entanto, encantou-se com o som da lira que Hermes inventara e 
ofereceu em troca o gado e o caduceu.

Foto gentilmente cedida pela Dra. Claudia Wagner, FSA.
©Beazley Archive, Classics Centre, Oxford University, UK.

<www.beazley.ox.ac.uk> 
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Este trabalho discorre sobre acontecimentos que trouxeram os 

temas espiritualidade e religiosidade para o mundo das ciências 

empíricas, mais especificamente à área da saúde. Focaliza a psicologia 

Junguiana como uma das abordagens pioneiras no trato do assunto. 

A espiritualidade ou religiosidade na psicologia analítica referem-se 

à experiência psicológica com o Self. O encontro com o sagrado 

que atrai, fascina, causa estranheza, temor e reverência ao Outro 

Absoluto. O reconhecimento de um centro orientador, que contém a 

meta individual e coletiva, aponta o mito individual e o destino da 

humanidade. A força integradora que conduz à totalidade e remete 

à individuação.“ […] a psicologia analítica só serve para encontrar 

o caminho que leva à experiência religiosa” (JUNG, 2002, p.432).
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é o retorno e
mesmo a revanche 

do sagrado

de confissão (credo religioso) ou com a pertença a uma determinada igreja”
(JUNG, 1988b § 497, 509).

Vivemos o desenraizamento do sagrado e o ser humano, que é caracterizado por 
sua transcendência, encontra dificuldades no contemporâneo, onde o indivíduo 
capturado pelo imanente e fora do transcendente perde a capacidade de resigni-
ficar, lançando-se no vazio característico dos tempos atuais (SAFRA, 2007).2

Ao mesmo tempo, paradoxalmente e talvez num sentido compensatório, assis-
timos neste início do século XXI, principalmente nas duas últimas décadas, uma 
grande propagação dos termos espiritualidade/religiosidade, que reaparecem 
principalmente nas ciências da saúde, onde vários estudos têm demonstrado a 
sua influência no bem-estar físico e mental dos indivíduos. Como esclarece Paiva 
(2001, p.69), é “o retorno e mesmo a revanche do sagrado e a obsolescência do 
processo de secularização”. Nas palavras de Teixeira (2005, p.13) “estamos diante 
de um desafio essencial: a retomada de uma dinâmica espiritual que vem sendo 
abafada ao âmbito da modernidade”.

Assim, alguns fatos introduzem definitivamente no universo científico a dimen-
são espiritual, que passa a ter relevância nos estudos acadêmicos. Já nos anos de 
1960 surgem os primeiros jornais especializados nesta abordagem, dentre eles 
o Journal of Religion and Health, publicado desde 1961. Inúmeros artigos estão 
sendo publicados sobre saúde e religião na literatura acadêmica, especialmente 
nas áreas da Psicologia e da Medicina, a ponto de muitas escolas de Medicina 
incluírem a espiritualidade na sua grade curricular, como por exemplo nos 
Estados Unidos, onde 84 das 126 escolas de Medicina credenciadas oferecem o 
curso de espiritualidade (MOREIRA et al, 2006). 

Piedmont (1999) aponta a espiritualidade como o sexto grande fator da per-
sonalidade, ao qual atribui, devido à sua influência nas funções motivacionais, 
o maior domínio entre os outros cinco fatores que a constituem (nervosismo, 
extroversão, amabilidade, espírito consciencioso e abertura à experiência). 
Esta questão foi discutida no fascículo número seis do Journal of Personality, 
publicado no dia 6 de dezembro de 1999, que tratou exclusivamente de temas 
relacionados à personalidade e religião. 

Zohar e Marshal (2002) anunciam a existência do “QS” ou coeficiente espiritual 
que, ao lado dos “QI” e “QE”, coeficientes intelectual e emocional, é o fator 
decisivo para o desenvolvimento humano. Ligado à necessidade de ter propósito 
e objetivo na vida, é responsável pelo desenvolvimento de valores éticos e cren-
ças que norteiam as ações humanas. Os autores também apresentam formas de 
medi-lo e desenvolvê-lo.

A hipótese que determinadas regiões de nosso cérebro são responsáveis pela 
geração de uma consciência espiritual e religiosa, leva alguns autores como 
Marino (2005, p.101), a falarem numa nova forma de neurologia, a ‘neuroteo-
logia’, capaz de identificar “alterações metabólicas que ocorrem no cérebro” em 
determinadas situações, como as EQM - Experiências de Quase-Morte -, medita-
ção e várias outras formas de estados alterados da consciência. O autor também 
apresenta uma nova visão de religião - ‘a religião do cérebro’ -, procurando unir 
os conhecimentos neurológicos e teológicos. Relata uma série de experimentos 
realizados no mundo que mostram “a evidência de que certas experiências de 
cunho religioso podem ser simuladas em laboratórios, induzidas por campos ele-
tromagnéticos” (idem, p.92). A consciência espiritual e religiosa está ligada à nossa 
neurofisiologia, como qualquer outra cognição, portanto, possuímos em nossas 
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No início do século XX, como uma reação à ascendência da religião sobre o 
Estado, a idéia de Deus era vista como um entrave ao desenvolvimento humano.
Na política, a possibilidade de existência de qualquer entidade ou razão 
divina era tomada como forma de aniquilar a potencialidade do livre arbítrio.
No campo da moral, já no final do século, passou-se a entender possível a virtude 
sem Deus, sendo perfeitamente aceitável a imagem ateísta da moral estritamente 
humanizada, laica, dando base aos movimentos racionalistas que se afirmavam 
em todas as áreas do conhecimento, tomando corpo o entendimento, nascido 
já no final do século XIX, da necessidade de uma aproximação “do positivismo, 
do neocetismo, do ateísmo e do anticlericalismo” (LIPOVESTKY, 2005, p.09). 

Da mesma forma, nas ciências, a religião também foi relegada, ora como 
impedimento ao seu avanço, ora como discussão desnecessária que habitava 
apenas o campo da fé, sem interesse para o conhecimento. Ao longo do século XX
presenciou-se uma radicalização do questionamento da dimensão religiosa na 
vida do homem moderno, fenômeno que foi chamado à “morte de Deus” e 
anunciou o desenvolvimento da racionalidade científico-tecnológica moderna, 
onde Deus era uma hipótese não necessária para o homem. A Psicologia, com 
exceção de poucos autores, não fugiu à regra e apresentou os seus modelos 
operacionais, onde a realização do homem dependia apenas do desenvolvimento 
de suas forças psicológicas e, para ser feliz, importava somente realizar ao 
máximo seus desejos e não reprimi-los (GIOVANETTI, 1999, p.87). Segundo crítica 
de Jung (1957, p.7), “sob o influxo de um materialismo científico, tudo o que 
não é possível ver ou tocar torna-se duvidoso; assim, somente considerando 
científico o materialmente demonstrável, temos uma psicologia sem alma”. 
O tema era marginalizado e, com isso, esperava-se o desaparecimento ou a 
diminuição das práticas religiosas. Conforme os registros de Paiva (2001, p.77), 
entre os anos 1900 a 1970 os agnósticos passaram de 3 milhões para 543 milhões
e os ateus, de 225 mil para 165 milhões.

Neste início do século XXI, segundo Teixeira (2005, p.14), observa-se uma pai-
sagem crepuscular, dominada pela recusa da hospitalidade, pelo desgaste da 
compaixão, onde as atitudes revelam condutas etnocêntricas e egocentradas. De 
acordo com Araújo (2007)1, nos idos hipermodernos não há tempo para o apai-
xonamento, um processo importante que requer várias etapas; citando Bauman 
(2004), a autora lembra que o amor é líquido. Vivemos os tempos da angústia 
existencial, da ansiedade generalizada, das fobias, dos medos e dos pânicos. 
Os detalhes são considerados essenciais e perde-se a percepção da totalidade. 

Como relata Monteiro (2006, p.7), vivemos hoje aquilo que Jung, há mais de 
um século, chamou de ‘massificação’, referindo-se ao viver de acordo com os 
referenciais egóicos, inteiramente articulados pela persona, ou máscara social. 
Estamos cada vez mais escravos das aparências, vivendo na sociedade do espetá-
culo, das imagens e das sensações, e “essa sociedade desligada dos valores mais 
profundos da subjetividade humana e da alma, mergulha mais e mais no vazio, 
na falta de sentido e na angústia existencial”.

Ao lado de Frankl (2008), vários autores contemporâneos como Marques (2000); 
Monteiro (2006); Vanistendael & Leconte (2008), apontam a falta de sentido e a 
falta de propósitos de vida como o problema central da neurose dos dias atuais, e 
consagram aquilo que Jung, há décadas anunciou: “a psiconeurose, em última ins-
tância, é um sofrimento de uma alma que não encontrou o seu sentido”; e como 
poucos investigadores da psicologia, não se deixou influenciar pela voga de sua 
época e declarou que a cura só ocorre com a retomada de “uma atitude religiosa”. 
Contudo, já nos alertava que isso “evidentemente, nada tem a ver com a questão

nos idos
hipermodernos

não há tempo para
o apaixonamento
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ocorre paralelamente à crescente relevância dada à espiritualidade pelo público 
em geral, fenômeno que, como bem nos esclarece Giovanettti (1999), expan-
de-se e expressa-se nas mais diversas formas, como nos casos dos Evangélicos, 
das Testemunhas de Jeová, dos Católicos Carismáticos, do retorno dos cultos 
pagãos, dos grupos de religiosidade oriental, etc. O autor compara o fenômeno 
àquelas ondas místicas características de um final de século e início de outro. 

É crescente o consumo de literatura a respeito de espiritualidade, de livros de 
auto-ajuda, de terapias alternativas, de ‘sites’ que oferecem serviços de orienta-
ção espiritual, astrológica, etc. Como relata Teixeira (2005, p.14 e 15), “podemos 
vislumbrar a presença diversificada de uma grande sede de espiritualidade, que 
brota mesmo fora dos caminhos normais da religiosidade instituída”. De acordo 
com dados do Gallup (2005), pesquisas apontam que 95% dos americanos acre-
ditam em Deus sendo que, daqueles 5% dos que não acreditam, 4% não têm 
certeza da resposta e apenas 1% estão convictos de sua opinião. Embora o fenô-
meno da busca pela espiritualidade/religiosidade seja global, no Brasil esta ocor-
rência atinge aspectos surpreendentes. Em resposta à pergunta “você acredita 
em Deus?” feita em pesquisa por encomenda da Revista Veja (ed. 19/12/2001) 
ao instituto Vox Populi, 99% dos entrevistados responderam que sim; por outro 
lado, apenas 7,3% dos brasileiros afirmam que não têm religião (IBGE, 2000).

Assim, diante deste cenário a psicologia e as ciências em geral não poderiam con-
tinuar ao largo desta nova demanda por respostas às questões da fé e da espiritua-
lidade que hoje, necessariamente, despontam no mundo das ciências empíricas, 
deixando de serem consideradas apenas objetos de estudo da Teologia e Filosofia.

Aos 75 anos de idade Jung (2001, p.391) alertou-nos: “é da maior importância 
que as pessoas cultas e ‘esclarecidas’ reconheçam a verdade religiosa como algo 
vivo na alma humana e não como uma relíquia abstrusa e irracional do passado”, 
já que alguns fenômenos próprios da religião acabam se convertendo em “ismos” 
que levam à vivência equivocada da experiência religiosa e se transformam em 
verdadeiros riscos psicossociais podendo resultar em grandes adversidades como 
guerras, atos terroristas, campos de extermínio e várias outras formas de adoe-
cimento da sociedade.

Atualmente muitos esforços estão sendo empreendidos no sentido de unir nova-
mente ciência e espiritualidade e, principalmente, em estabelecer uma ligação 
entre psicologia e espiritualidade. Podemos dizer que se trata da tentativa de se 
estabelecer um processo de reunificação do todo, das naturezas divina e huma-
na, imanente e transcendente do homem, não só o aproximando, novamente, do 
sagrado, como também atraindo as figuras de Deus e do homem para um ponto 
de convergência. Segundo Paiva (2005), considerando-se a espiritualidade como 
um componente desejável para o aprimoramento humano, na medida em que 
representa uma busca de autonomia, privilegiando o indivíduo e procurando 
reintegrá-lo com o todo, podemos falar em uma psicologia da espiritualidade.

Contemporaneamente muitos estudos estão sendo realizados em várias áreas 
do conhecimento, principalmente investigações que relacionam religiosidade / 
espiritualidade e saúde.

Fato que, segundo Zinnbauer e Pargament (2005), pode ser comprovado pelo 
quintuplicar das pesquisas envolvendo estes temas junto ao sistema PsychoINFO 
and Medline; estudos que, segundo apontamentos de Flannelly et al (2004), 
têm na sua grande maioria demonstrado que a religião pode influenciar posi-
tivamente a saúde. E assim alertam-nos para a importância de se desenvolver 

você acredita
em Deus?
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estruturas cerebrais localizações ou funções neurofisiológicas que produzem as 
sensações, percepções e cognições relacionadas à experiência espiritual e religiosa.

Outro fato marcante dá-se quando a American Psychiatric Association - 
APA admite que os problemas religiosos ou espirituais também são objeto de 
trabalho dos profissionais da psiquiatria e psicologia. Isso ocorre no momento 
em que a Associação inclui no Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-IV), edição revisada de 1994, uma nova categoria diagnóstica 
relativa a questões de ordem religiosa e espiritual. Os objetivos são diferenciar os 
problemas desta natureza de outros tipos de patologias, estabelecendo critérios 
para avaliação e diagnósticos mais precisos, além de incentivar a investigação 
clínica e o desenvolvimento de centros de treinamentos na abordagem destas 
questões, com vistas ao desenvolvimento de formas adequadas de tratamento 
(LUKOFF et al., 1998). Assim, os temas religiosos e espirituais também passam a 
ser o foco da consulta e do tratamento psicológico e psiquiátrico (LUKOFF et al., 
1995). A nova categoria é classificada como “Problema Religioso ou Espiritual” 
(V62.89) e tem sua aplicação nas seguintes situações:

Esta categoria pode ser usada quando o foco de atenção clínica é 
um problema religioso ou espiritual. Exemplos incluem experiências 
angustiantes que envolvem a perda ou o questionamento da fé, problemas 
associados com a conversão a uma nova fé, ou o questionamento de 
valores espirituais que podem não estar, necessariamente, relacionados 
com uma igreja ou religião institucionalizada (DSM IV - p.693).

Contudo, antes mesmo deste importante passo dado pela APA, a Assembléia 
Mundial de Saúde de 1983 já discutia a inclusão de uma dimensão “não material” 
ou “espiritual” na definição de saúde, a ponto de haver uma proposta para 
modificar o conceito clássico de “saúde”, estabelecido pela Organização Mundial de 
Saúde, para “um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual 
e social e não meramente a ausência de doença” (FLECK, 2003, p.2). É importante 
registrar que o conceito de saúde proposto por esta associação na cidade de 
Nova York, em junho de 1946, foi alterado apenas em 1948, com a inclusão 
da dimensão social (LARSON, 1996, p.181), ou seja, tem mais de meio século, 
e necessita de revisão urgente, sem levar em conta que, antes desta definição 
um conceito tradicionalmente aceito já indicava a saúde como resultado da 
interação de três elementos: mente, corpo e espírito (idem, 1996, p.191). Segundo 
Vasconcellos (2006, p.25), os segmentos mais avançados deste movimento têm 
exigido que este conceito de bem-estar seja abordado, também, nos níveis 
espiritual e ecológico. Para o autor, “essa flexibilidade paradigmática traduz a 
transformação pela qual o conceito biopsicossocial de saúde está passando. 
Lentamente, ele está se transformando num conceito biopsicoespiritual-ecológico”. 

Fato este que já se deu em parte, no momento em que, com base em vários 
estudos e dados de pesquisas que apontam para a importância da espirituali-
dade na saúde, a OMS reconhece a natureza multidimensional do conceito de 
qualidade de vida, ou seja, que esta inclui dimensões físicas, psíquicas, sociais e 
espirituais que representam valores universais e presentes em todas as culturas 
e, atendendo a várias propostas, passa a incluir em seu instrumento que avalia 
a qualidade de vida, o WHOQOL-100 (World Health Organization Quality of Life 
Instrument), um domínio chamado: Espiritualidade, Religião e Crenças pessoais 
(WHOQOL Group, 1995).

Segundo Piedmont (2001), não há dúvida que a espiritualidade representa o “hot 
topic”, dentro das ciências físicas e sociais, e este aumento do interesse profissional 

pesquisas que 
apontam para a 
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espiritualidade
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Definições que Pargament (1999, p.11) aceita com reservas, pois entende a 
religião como a busca por formas relacionadas ou que signifiquem o sagrado. 
Funcionalmente, a religião é a busca por significado, ou seja, a busca por aquilo 
que as pessoas dão valor em suas vidas, lembrando que esta significância, 
necessariamente, varia de um indivíduo para outro. A religião traduz esta busca 
pelo significado na vida das pessoas. Já a espiritualidade é “a busca do sagrado, 
e não de suas formas ou significados”. Tem relação com a maneira como as 
pessoas pensam, sentem, agem ou interagem nos seus esforços para encontrar, 
conservar e, se necessário, transformar o sagrado em suas vidas. Mostra que, “a 
espiritualidade é o coração e alma da religião” e que a busca pelo sagrado é a 
parte mais importante da função religiosa (idem, 1999, p.13). O autor unifica o 
conceito, para ele a religião inclui a espiritualidade. 

Safra (2005, p.210), também faz suas distinções:

Denomino espiritualidade o sair de si em direção a um sentido último e o 
sustentar a transcendência ontológica do individuo. Considero a religiosidade 
a espiritualidade que ocorre em meio a concepções sobre o divino. Chamo 
de religião o sistema representacional de crenças e dogmas consciente por 
meio do qual uma pessoa procura modelar sua vida e conduta, de maneira 
espiritual ou de modo antiespiritual.

Ainda, 

É claro que também encontramos a coexistência dos dois fenômenos - a 
religião e a espiritualidade - em um único movimento. Nestes casos a religião 
é vivida pela pessoa como campo no qual a sua transcendência ontológica é 
preservada e direcionada para o mais além em direção ao Outro ABSOLUTO.

Neste momento gostaríamos de discorrer e nos aprofundar um pouco mais no 
pensamento de Carl Gustav Jung acerca da espiritualidade e religiosidade, por 
tratarem-se de temas que sempre estiveram intensamente presentes em sua vida, 
permeando sua teoria e dando a importância devida a este aspecto, tão polêmico 
e, até então, tão distante das pesquisas científicas. Jaffé (s/d, p.15), na introdução 
feita para o livro “Memória Sonhos e Reflexões” de Carl Gustav Jung, conta que em 
1952 ele escreveu a um jovem sacerdote dizendo que todos os seus pensamentos 
giravam em torno de Deus, como os planetas em torno do sol, e que eram da 
mesma forma irresistivelmente atraídos por ele. Relata que, em vão, interrogou 
Jung acerca dos acontecimentos de sua vida exterior, tendo ele respondido que 
só a essência espiritual do que vivemos era inesquecível e digna de ser contada. 

Nascido 1875, Jung foi criado em uma família em que o pai era pastor protes-
tante e a mãe era irmã de outros seis irmãos religiosos, e atribuía à experiência 
com Deus a máxima importância entendendo que muitos dos males do mundo 
moderno deviam-se ao fato deste homem ter se distanciado de suas raízes reli-
giosas. Por toda sua vida procurou o conhecimento de Deus: buscava a experi-
ência imediata, intuitiva de Deus e rejeitava a religião baseada na fé intelectual, 
cindida da vivência daquilo em que se acredita (BRYANT, 1996). 

São muitas as críticas e polêmicas que suas afirmações não ortodoxas sobre 
religião ainda causam. Para muitos cientistas é considerado um místico e para 
alguns teólogos, um herege. 

Jung (1988, § 1) parte do pressuposto da indissociabilidade do estudo da religião 
dentro do contexto psicológico; para ele a religião constitui uma das expressões 
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metodologias de investigação capazes de qualificar e aprimorar estes estudos, 
metodologia que segundo os autores tem melhorado ao longo dos anos, mas que 
ainda merece a atenção dos profissionais da área.

A principal dificuldade existente no trato dos temas religião, espiritualidade e 
religiosidade está, exatamente, na confusão conceitual decorrente do emprego 
destes termos, que são usados com vários sentidos diferentes. Segundo Paiva 
(2005), tais sentidos podem envolver, a um só tempo, circunstâncias econômicas, 
sociais e políticas que, por sua vez, variam dentro do próprio contexto histórico 
em que são empregados.

De acordo com Xavier (2006), religião é inicialmente associada, dentro do pen-
samento ocidental, indistintamente ao sobrenatural, às instituições, às crenças, à 
própria experiência religiosa, mas também à ética, às formas de comportamento 
social etc, englobando tanto religiosidade como também espiritualidade.

São inúmeros os conceitos que encontramos destes termos e, infelizmente, ainda 
não se tem um consenso a respeito deles; pelo contrário, são temas que abri-
gam muitas polêmicas e divergências que acabam por dificultar as investigações 
na área. Contudo, aos poucos observa-se uma tendência à unificação e alguns 
pontos que já são convergentes; como nos esclarecem Zinnbauer & Pargament 
(2005), os termos religião ou religiosidade estão sendo tomados como forma 
de crença institucionalizada, formalizada e tradicional, com rituais e expressões 
coletivas ou sociais, enquanto a espiritualidade tem sido identificada como uma 
forma não coletiva, mas sim individual de busca ou conexão com o sagrado, ou a 
busca de uma verdade universal ou propósito de vida. Este caráter individual, ou 
pessoal, da espiritualidade, confere-lhe uma maior dinamicidade, porque não é 
baseada na fé institucionalizada, mas sim na experiência pessoal com o sagrado.

Segundo Xavier (2006), nos últimos séculos as grandes religiões, que antes eram 
fonte de sentido e significado aceitos coletivamente, têm perdido este poder e as 
pessoas têm buscado uma espiritualidade de maneira mais subjetiva, adotando 
de várias correntes religiosas somente aquilo que as interessa, ou que vai ao 
encontro de suas necessidades. Portanto, o conceito de espiritualidade vem 
sendo usado para tentar dar conta dessa mudança, embora em muitos estudos 
alguns autores ainda prefiram usar os termos alternada e indistintamente.

Atualmente a maioria dos autores está usando os termos no sentido definido por 
Koening et al (2001, p.18), segundo os quais é difícil encontrar uma definição de 
religião e espiritualidade que seja aceita por todos os estudiosos da área, ainda que 
a maioria já concorde que ambos refiram-se ao ‘sagrado’. Argumentam que existe 
a necessidade de se padronizar essas definições e, em análise dos termos, levantam 
características que os distinguem e que podem ser úteis para separar e identificar 
cada um destes conceitos para fins de pesquisas, acabando por defini-los como:

Religião: é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos 
designado para: a) Facilitar a aproximação ao sagrado ou transcendente 
(Deus, força superior ou verdade/realidade fundamental. b) Promover enten-
dimento e um relacionamento de responsabilidade para com outras pessoas 
da comunidade.

Espiritualidade: é a busca pessoal para o entendimento de respostas para as 
questões fundamentais sobre a vida, sobre significado, e sobre a relação com 
o sagrado e o transcendente, que podem (ou não) levar a um desenvolvimento 
de rituais religiosos e a formação de uma comunidade. 
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O Sagrado, para Otto (2005), é relativo ao que originariamente o termo desig-
nava nas línguas semíticas, é uma interpretação e avaliação do que existe exclu-
sivamente no domínio religioso; possui uma característica especial que escapa 
ao racional e constitui o que chama de uma arrêton, ou seja, algo de inefável. 
Costuma-se atribuir ao termo um sentido figurado, como um “predicado de 
ordem ética, sinônimo do absolutamente moral e perfeitamente bom” (idem, 
p.13); o sagrado, para o autor, inclui tudo isso, mais está além disso, seria algo 
sui generis, que “não pode ser objeto de ensino propriamente dito; só pode ser 
excitado, despertado, como tudo que procede do espírito” (ibid., p.15). Ou seja, 
só se dá a compreender quando vivido intimamente. Ele se refere ao numinoso, 
palavra derivada de numem, que segundo seus apontamentos, não podemos 
conceituar, apenas tentar indicá-lo observando a reação do sentimento particular 
que seu contato provoca. Temos que “dá-lo a conhecer, como por ressonância, 
através de expressões simbólicas” (ibid., p.21).

O numem é caracterizado como mysterium tremendum et fascinans; aqui o 
mysterium representa o totalmente Outro, o quantitativamente diferente, “o 
que não é manifesto, aquilo que não é nem concebido nem compreendido, o 
extraordinário e o estranho” (OTTO, 2005, p.22), aquilo que “nos enche de espanto 
e nos paralisa” (idem, p.39). Ele contém outros elementos: o tremendum, que 
refere-se a algo repulsivo que causa medo, que ele chama de ‘o terror místico”, o 
“sinistro” e o fascinans, que fascina, “seduz, arrasta, arrebata estranhamente, que 
cresce em intensidade até produzir o delírio e o inebriamento”, que corresponde 
ao “elemento dionisíaco da ação do numem” (ibid., p.50).

Estas idéias influenciam o conceito de Jung sobre religião, que passa a ser enca-
rada como uma atitude ou experiência de caráter subjetivo, de contato com o 
numinoso, que não está padronizado a qualquer forma de rito ou religião, ao 
contrário, pode até mostrar-se contrária a crenças anteriores e não depende da 
vontade do sujeito.

Religião é - como diz o vocábulo latino religere – uma acurada e conscien-
ciosa observação daquilo que Rudolf Otto acertadamente chamou de “numi-
nioso”, isto é, uma existência ou um efeito dinânico não causados por um 
ato arbitrário. Pelo contrário, o efeito se apodera e domina o sujeito humano, 
mais uma vítima do que seu criador. Qualquer que seja sua causa, o numi-
noso constitui uma condição do sujeito, e é independente de sua vontade…
O numinoso pode ser a propriedade de um objeto visível, ou o influxo de uma 
presença invisível, que produzem uma modificação especial na consciência. 
Tal é, pelo menos, a regra universal (JUNG, 1988, § 6).

O termo religião para Jung (1988, § 9) “designa a atitude particular de uma 
consciência transformada pela experiência do numinoso”. É o que ele chama de 
experiência absoluta:

A experiência religiosa é algo de absoluto. […] É indiferente o que pensa o 
mundo sobre a experiência religiosa: aquele que a tem, possui, qual ines-
timável tesouro, algo que se converteu para ele numa fonte de vida, de 
sentido e de beleza, conferindo um novo brilho ao mundo e à humanidade.
(Jung, 1988, § 167).

Segundo Amaro (1995, p.1) “o maior mérito de Jung foi o de haver reconhecido 
como conteúdos da alma humana os arquétipos, as representações coletivas 
primordiais que estão na base das diversas formas de religião”. Para Jung é a 
vivência, ou a atualização dos arquétipos do inconsciente para o consciente que 
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mais antigas e universais da alma humana. Trata-se de um fenômeno socioló-
gico ou histórico que deve ser considerado como elemento indispensável na 
investigação da estrutura psicológica. Também é importante pontuar que ele 
não dá à religião qualquer caráter sectário de crença particularizada. Entende 
religião ou religiosidade no sentido exato do termo religio, que vem de religere 
e significa reler atentamente os fatos (considerar cuidadosamente, examinar de 
novo, refletir bem), e na sua forma atual de religare, que seria o religar-se ao 
maior, ao Divino, ao Espírito, “através uma atitude particular de uma consciência 
transformada pela experiência do numinoso” (idem, 1988, § 9).

Assim, Jung (1988, § 8) encara a religião como:

[…] uma atitude do espírito humano, atitude que de acordo com o emprego 
originário do termo ‘religio’, poderíamos qualificar a modo de uma consi-
deração e observação cuidadosas de certos fatores dinâmicos concebidos 
como ‘potências’: espíritos, demônios, deuses, leis, idéias, ou qualquer outra 
denominação dada pelo homem a tais fatores.

O emprego do termo ‘religião’, na Psicologia de Jung, reflete um caráter muito 
próximo ou até coincidente ao conceito de espiritualidade que está sendo usado 
atualmente, espiritualidade enquanto experiência que traz sentido e significado 
para a existência e reconhece o poder de algo absoluto, além-ego, que nos 
remete a uma sensação de plenitude e comunhão com o universo. Podemos 
dizer que Jung usa quase que indiscriminadamente os termos espiritualidade, 
religião e religiosidade, embora seja muito mais freqüente em suas obras o uso 
do termo religiosidade que, segundo Xavier (2006), é muito próximo a religião, 
talvez porque religião seja tomada como um elemento vivo que existe apenas 
no contexto da experiência pelo indivíduo, algo que só acontece através da 
vivência do sujeito. Jung distingue a religiosidade como experiência primordial 
(forma religio), que se dá de forma direta, individualizada de vivência com o 
sagrado e que não exige um sistema de crenças, da confissão ou profissão de fé, 
que seria a forma confessa, não direta, mas mediada pelos sistemas simbólicos 
de uma determinada religião, que estabelece significados coletivos e algumas 
vezes fixos para a vivência do numinoso e que implica em crença e fé, uma vez 
que necessita de estabelecimento de dogmas. Explica que espiritualidade, para 
Jung, seria “outro fator humano, o espírito (Geist), que se constitui em conceito 
subjacente à dinâmica ou realidade psicológica da religiosidade, a qual é de 
ordem mais complexa” (idem, p.184). 

Jung atribui muito valor aos dogmas e aos credos religiosos, desde que não sejam 
colocados no lugar da experiência direta do divino, a qual prioriza. Entende que 
devemos unir nossas experiências primordiais individuais do sagrado com as 
formas de religiões coletivas, mesmo porque as experiências individuais imediatas 
com o numinoso são abrasadoras, intrigantes ou perturbadoras, e os credos 
coletivos oferecem diversas formas de acomodar essas experiências, protegendo o 
indivíduo contra os efeitos avassaladores que podem resultar deste contato direto 
com o numinoso (EISENDRATH & DAWSON, 2002).

Toda a concepção de Jung sobre religião é profundamente influenciada pelas 
idéias do alemão Rudolf Otto (1869-1937), um eminente teólogo protestante, 
erudito em religiões comparadas e autor do livro Das Heilige (O Sagrado, 1917), 
considerado um dos mais importantes tratados teológicos do século XX, onde 
procura fazer uma análise fenomenológica da experiência religiosa através do 
termo por ele cunhado: numinous (numinoso), que expressa um importante 
conceito religioso e filosófico da atualidade. 
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física (JUNG, 2007, § 189); diferente de Freud, não dá a ela caráter meramente 
sexual, refere-se à energia que está presente em todos os dinamismos psíquicos. 

Esses processos psíquicos Jung (1998, § 407) apresenta como resultado de 
“equilíbrios energéticos entre espírito e o instinto”, que atuam como uma escala 
através da qual a consciência “desliza”, muitas vezes próxima ao instinto e 
outras vezes próxima do outro extremo, onde o espírito predomina (idem, § 408).
De acordo com Stein (2005, p.95), a psique se encontra no “espaço entre o corpo 
e a mente transcendente, ou entre a matéria e espírito” que “quando estão 
coordenados, o arquétipo fornece forma e significado ao instinto, e o instinto 
fornece energia física às imagens arquetípicas”, a fim de ajudá-las na realização 
da meta espiritual para a qual toda a natureza do homem se inclina.

Jung (1998, § 108) deixa claro que “o princípio espiritual não entra em choque 
com o instinto em si, mas com a instintividade”, onde ocorre uma preponde-
rância da natureza instintiva sobre o espiritual. “O espiritual também aparece 
na psique como instinto, e não é derivado de outro instinto como supõe a 
psicologia do instinto, “mas é um princípio sui generis, uma forma específica 
e necessária da força instintiva”. O homem tem a capacidade de transcender a 
instintividade. Explica que esta “transformação da energia instintiva se processa 
com sua canalização para um análogo do objeto do instinto” (idem, § 83), refe-
rindo-se a capacidade humana de simbolização (ibid., § 88).

É através do símbolo que as imagens arquetípicas chegam à consciência. Ele 
possibilita o acesso das representações do inconsciente para a consciência, são 
os impulsos dos instintivos primitivos transformados. Para Jung (1991b, § 87, n. 
38), símbolo “é a melhor forma de exprimir um estado de coisas que não pode 
ser expresso por outra coisa melhor do que por uma analogia”. Indica sempre um 
sentido profundo e invisível por trás do que é apreensível pela consciência. “Os 
símbolos funcionam como transformadores, conduzindo a libido de uma forma 
“inferior” para uma forma superior […]. O símbolo age de forma sugestiva, […] 
de modo convincente graças ao númeno, que é a energia específica própria do 
arquétipo” (JUNG, 2007, § 344).

Para Jung (1991a, § 91), existe um excedente de libido que dá origem a certos 
processos psíquicos, que são:

[…] processos religiosos cuja natureza é essencialmente simbólica. Sob a 
forma abstrata os símbolos são idéias religiosas; sob a forma de ação são 
ritos e cerimônias. São manifestações e expressões do excedente da libido. 
Constituem, ao mesmo tempo, degraus que levam a novas atividades que 
especificamente, devemos chamar culturais, para distingui-las das funções 
instintivas que seguem o seu curso regular, de acordo com as leis da natureza.

Segundo Neumann (1996, p.29), as imagens simbólicas “são a fonte criativa do 
espírito humano”, são elas que fundamentam a consciência e suas várias formas 
de compreender o mundo, como a religião, o culto, o rito e a arte. De acordo com 
Eliade (2002), os símbolos despertam a energia psíquica e a transformam em expe-
riência espiritual, possibilitando que o homem assimile, unifique planos heterogê-
neos e realidades aparentemente irredutíveis, permitindo-lhe escapar da existência 
fragmentada e alienada do homem moderno. “[…] graças aos símbolos o Mundo se 
torna ‘transparente’, suscetível de ‘revelar’ a transcendência” (idem, 2001, p.109).

A espiritualidade é uma função psíquica inerente ao homem, expressão de sua 
natureza, que tem por finalidade transcender a instintividade caracterizando o 
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possibilita o contato com o numinoso e é, exatamente o que, no seu conceito, 
se traduz como experiência religiosa. 

Jung, em sua obra, definiu arquétipo e reviu a definição muitas vezes. O conceito 
aparece como sistemas de prontidão para a ação, herdados em conjunto com a 
estrutura cerebral e que juntos constituem o aspecto psíquico. Seriam “formas sem 
conteúdo, representando a mera possibilidade de um determinado tipo de percepção 
e ação” (2002, § 99). Refere-se a componentes estruturais da psique humana “linhas 
básicas traçadas a priori que dão à matéria da experiência uma configuração 
específica… espécie de esquemas ou possibilidades funcionais herdadas” (idem, 
1991b, § 578). São potencialidades energéticas, estruturas congênitas que 
compõem o inconsciente, que em si mesmos são irrepresentáveis, ou que só 
podem ser reconhecidos pelos efeitos que produzem (idem, 1988, § 222, nota 2). 

Os arquétipos, junto com os instintos, são os fatores estruturais de todo 
o inconsciente, são os elementos determinantes de todos os processos 
psíquicos que passam a ser reconhecidos ou representáveis através das imagens 
arquetípicas que surgem como resultados das atualizações dos arquétipos, a 
partir dos elementos psicológicos do indivíduo ou do meio; em outras palavras, 
o arquétipo só será passível de representação, ou acesso à consciência, depois de 
ser “delineado” ou “preenchido” com as experiências subjetivas do indivíduo.

Conceito que segundo Rios (2008)3 tem sido revisado e um modelo contemporâneo 
para os arquétipos tem sido apontado por alguns estudiosos como Knox que 
propõe que os genes atuem como catalizadores na transmissão de componentes 
inatos como tendências a perceber o ambiente ou se comportar conforme 
determinados padrões, essas estruturas seriam altamente interativas com o 
mundo e a partir da sua relação com os estímulos desencadeariam os potenciais 
arquetípicos, transformando as em experiências individuais. Entretanto, 
preserva-se no modelo atual de arquétipo sua função auto-organizadora 
do desenvolvimento, mantendo suas principais características dentre elas a 
numinosidade, ou seja, a imagem arquetípica contém em sua representação o 
numem (JUNG, 1988, § 222) com todas as suas características de misterium 
tremendum fascinuns, que caracterizam a experiência religiosa.

Os arquétipos quando surgem, têm um caráter pronunciadamente numinoso, 
que poderíamos definir como ‘espiritual’, para não dizer ‘mágico’. Consequen-
temente, este fenômeno é da maior importância para a psicologia da religião. Ou 
seu efeito, porem, não é claro. Pode ser curativo ou destruidor, mas jamais indi-
ferente, pressupondo-se, naturalmente, um certo grau de clareza. Este aspecto 
merece a denominação de ‘espiritual’ por excelência. (JUNG, 1998, § 405).

Segundo Jung (1988, § 222), quando os efeitos do arquétipo se tornam cons-
cientes são caracterizados “pelo aspecto numinoso”. A experiência pessoal ou 
subjetiva do arquétipo, “submete o indivíduo ao seu fascínio” do qual não quer 
se desvencilhar, exatamente “porque tal experiência traz consigo uma plenitude 
de sentido até então considerada impossível” (idem, 1998, § 405). As imagens 
arquetípicas carregam em si a capacidade de sucumbir e transformar. “Elas 
devem atrair convencer, fascinar e sobrepujar’ (ibid., 2002, § 11). O arquétipo 
possui um “núcleo de significado” (ibid., § 155), um caráter autônomo, um sen-
tido orientador que incita a ação e essa força ordenadora e coerciva é derivada 
de uma energia libidinal intensa. (XAVIER, 2006).

Libido, para Jung, é a energia psíquica em geral, ele retoma o conceito inicial de 
energia que funcionalmente pode até ser comparada com a energia no campo da 
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Young-Eisendrath & Dawson (2002) explicam que o Si-mesmo ou Self é o arqué-
tipo do centro, uma força que ordena o inconsciente, predisposição que existe em 
sermos orientados em torno de um centro, uma imagem primordial semelhante 
àquelas que fascinaram as muitas sociedades ao longo da história e, como todos 
os outros arquétipos, parte das camadas mais profundas de nosso inconsciente, 
aquele que Jung (1998, § 342) chamou “coletivo”, referindo-se não só ao incons-
ciente pessoal mas também à camada da psique que contém toda herança espiri-
tual da evolução da humanidade e que é constituída pelos instintos e arquétipos.

De acordo com Jung (1991b, § 902), o Self implica em todos os tipos de fenôme-
nos psíquicos do homem. Representa a unidade da personalidade como um todo, 
o centro organizador de todos os processos psíquicos, que contém o núcleo da 
transformação, do desenvolvimento e meta da realização humana e que culmi-
na no processo de individuação. O Self contém, segundo Franz (1997, p.162), o 
“grande Homem que vive em nosso coração”, que nos guia e nos orienta através 
de nossos processos psíquicos “com um desígnio secreto”. O desígno que nos leva 
a viver nosso mito pessoal e coletivo, a realização de nossas potencialidades, a 
nos tornarmos aquilo que devemos ser, a realizarmos o nosso Si-mesmo.

Esse movimento do ego, centro da consciência em direção ao Self, centro da psi-
que total, acontece por meio da função transcendente que, através da produção 
simbólica, estabelece o equilíbrio entre os opostos, resultando em uma consci-
ência ampliada e transformada pelo “Deus interior”. Esta dinâmica é carregada 
de numinosidade e impõe um sentimento de reverência religiosa.

Em Carta para o Senhor Werblowsky, Jung explica como se dá a experiência com 
a imagem do Self:

Ela atinge a imago Dei, o arquétipo do Si-mesmo em nós, e assim desperta 
este último. Torna-se “constelado” e devido à sua numinosidade, força a 
pessoa a totalidade, isto é a integração do inconsciente ou à subordinação 
do eu à ‘vontade’ integral que, com razão, é entendida como ‘vontade de 
Deus’. No sentido psicológico, […] significa uma ‘integralidade’ e não uma 
‘perfeição’ da pessoa. A totalidade não pode ser consciente, pois abrange 
também o inconsciente. Ela é, ao menos em sua metade, um estado 
transcendental, portanto mística e numinosa (2002a, p.189-190).

Jung (1991c, § 399) demonstra que “Ele (o Self) também pode ser chamado ‘o Deus 
em nós’”, fato que leva alguns autores, como Sharp (1997) a afirmarem que não 
existe diferença entre o Self, enquanto uma experiência psicológica, e o conceito 
tradicional de Divindade suprema.

Cabe aqui pontuarmos que, embora as obras de Jung estejam repletas de refe-
rências às palavras ‘Deus’, ‘imagem de Deus’, ‘Javé’, etc., e que ele as tenha usado 
muitas vezes indiscriminadamente, nunca quis se referir ao Deus metafísico, 
muito menos teve a intenção de provar a existência deste Deus; para ele “o con-
ceito de Deus é simplesmente uma função psicológica necessária, de natureza 
irracional, que absolutamente nada tem a ver com a questão da existência de 
Deus” (JUNG, 1991c §110). Referia-se apenas à imagem de Deus ou à represen-
tação de Deus através da psique humana.

Só por meio da psique podemos constatar que a divindade age em nós; dessa 
forma somos incapazes de distinguir se essas atuações provém de Deus ou 
do inconsciente, i. é, não podemos saber se a divindade e o inconsciente 
constituem duas grandezas diferentes; ambos são conceitos-limites para 

Só por meio
da psique podemos 

constatar que
a divindade
age em nós
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“homo religiosus”, o homem que considera e observa certos fatores que agem 
sobre seu estado em geral (JUNG, 1988, § 11).

[…] quando demonstro que a alma possui uma função religiosa natural, e 
quando reafirmo que a tarefa mais nobre de toda a educação (do adulto) é a 
de transpor para a consciência o arquétipo da imagem de Deus […] ela con-
tém e corresponde a tudo quanto o dogma formulou a seu respeito e mais 
ainda, aquilo que torna a alma capaz de ser um olho destinado a contemplar 
a luz […] Já fui acusado de “deificar a alma”. Isto é falso, não fui eu, mas o 
próprio Deus quem a deificou! Não fui eu que atribui uma função religiosa 
à alma; simplesmente apresentei os fatos que provam ser a alma […] dotada 
de uma função religiosa: função esta que não inventei, nem coloquei arbi-
trariamente nela, mas que ela produz por si mesma, sem ser influenciada por 
qualquer idéia ou sugestão (JUNG, 1991a, § 14).

Jung (1998, § 96), afirma que “contra o polimorfismo da natureza instintiva do 
primitivo se coloca o princípio da Individuação”, em outras palavras, na polari-
dade oposta à natureza instintiva encontramos “uma unidade integradora cujo 
poder é tão grande quanto o dos instintos”, e que “juntos os dois formam um 
par de opostos, necessários à auto-regulação e frequentemente descritos como 
natureza e espírito”. 

O processo de individuação a que Jung se refere corresponde ao movimento natu-
ral, inato da psique no sentido de desenvolvimento e ampliação da consciência;
corresponde a um processo gradativo de evolução do indivíduo no sentido da 
matéria ao espírito, ou do instintivo ao espiritual. O conceito de individuação é 
considerado a maior contribuição de Jung à psicologia, é o conceito que funda-
menta e centraliza toda sua teoria. 

Ele usa “o termo ‘individuação’ no sentido do processo que gera um ‘in-dividuum’
psicológico, ou seja, uma unidade indivisível, um todo” (JUNG, 2002, § 490) que 
jamais pode ser confundido com individualismo, ao contrário, entende que “o pro-
cesso de individuação deve levar a relacionamentos coletivos mais amplos e mais 
intensos, e não a um isolamento” (idem, 1991b, § 853). Pressupõe a presença da 
comunidade, “sem relacionamento, a individuação é quase impossível” (ibid., 2003, 
p.303). Individualizar ou, ”tornar-se totalidade, inclui por definição todo o fenômeno 
humano e o todo da natureza” (ibid., p.311-312). Ainda, enfatiza que o Self ou o Si-
mesmo “[…] significa tanto o Si-mesmo dos outros, ou os próprios outros, quanto o 
eu. A individuação não exclui o mundo; pelo contrário o engloba” (ibid., 1998, § 432). 

Apresenta a individuação como “um processo religioso que exige uma atitude 
religiosa correspondente – vontade do eu submeter-se à vontade de Deus” 
(JUNG, 2002a, p.432). Explica que existe na alma “uma possibilidade de relação” 
com o Divino, “[…] algo que corresponda ao ser Deus, pois de outra forma jamais 
se estabeleceria esta conexão entre ambos. Esta correspondência, formulada 
psicologicamente, é o arquétipo da imagem de Deus (idem, 1991a, § 12). Aqui 
ele se refere ao “arquétipo central da ordem, da totalidade do homem” (ibid., s/d, 
p.358), o que ele chamou de Self ou, Si-Mesmo. “Podemos considerar a imagem 
de Deus como um reflexo do Si-mesmo ou, inversamente, ver no Si-mesmo uma 
Imago Dei in homine” (ibid., 1962). 

O Self implica em “uma realidade sobre-ordenada ao eu consciente. Que abrange 
a psique consciente e inconsciente, constituindo por esse fato, uma personalida-
de mais ampla que também somos”; compõe “o centro dessa totalidade, como 
o eu é o centro da consciência (JUNG, s/d, p.358). 

Não fui eu, mas o 
próprio Deus quem 

deificou a alma
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conteúdos transcendentais. Podemos, entretanto, observar empiricamente 
com suficiente verossimilhança, que existe no inconsciente um arquétipo da 
totalidade, que se manifesta espontaneamente nos sonhos etc., e que existe 
uma tendência independente do querer consciente, cuja meta é a de pôr 
outros arquétipos em relação com esse centro (JUNG, 1988, § 757).

Em última instância, religião para Jung é a experiência psicológica do Self, a expe-
riência subjetiva do arquétipo que contém o `numem´, a experiência inefável que 
domina o ego e o coloca sob o domínio do si-mesmo que, por sua vez, instiga-o à 
totalidade. Como bem definiu Edinger (1995, p.09), é o despertar para a existência 
de um centro transpessoal, de uma inteligência cósmica, da personalidade maior, 
objetiva, que não pode ser distinguida da imagem de Deus.  É a descoberta de 
que “o homem agora não está mais sozinho na psique e no cosmos”. E assim, “as 
vicissitudes da vida se revestem de um sentido novo e ampliado”. Tudo, fantasias, 
sonhos, “a enfermidade, o acidental e o coincidente tornam-se mensagens poten-
ciais do Parceiro invisível com quem compartilhamos nossa vida”. O confronto com 
o Self se constitui em uma derrota para o ego, a personalidade menor, subjetiva, 
que se “depara com a `Unidade Imortal´ que fere e cura, que derruba e ergue, que 
engrandece e apequena”, com “a Unidade que torna a pessoa como um todo”. 
Afinal, “o embate com ele é um mysterium tremendum” (idem, p.10).

Notas

1. Aula intitulada “Resiliência”, ministrada pela Dra. Ceres Alves de Araújo, no curso de Pós-graduação da 
PUC-SP, no dia 23/08/2007.
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A “Calatonia da Visão”:
Aprendendo a Ver o Mundo
Com Olhos Relaxados
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➜Relaxamento
➜Visão Consciente

O presente artigo apresenta uma nova modalidade da tradicional 

técnica da Calatonia: a “Calatonia da Visão”. A visão, atualmente, 

é um dos sentidos mais sobrecarregados pelas exigências da 

cultura tecnológica. A criação dos diversos aparatos como televisão, 

computadores e games conjugados às cada vez mais imprescindíveis 

horas de leitura fizeram emergir a necessidade do cuidado especial 

com os olhos. Além disso, nossos olhos são uma das principais vias 

de conexão entre o mundo interno e externo, gerando tensões,  mas 

também podendo gerar consciência.  O relaxamento dos olhos torna-

se, portanto, um instrumento de equilíbrio e bem estar, podendo se 

ampliar para o resto do corpo.
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os olhos refletem
a saúde ou a doença 

do corpo/mente

de toques análoga a da Calatonia nos pés. Os toques são realizados em pontos 
estratégicos na região orbicular, occipital e cervical. Surgiu em um contexto 
terapêutico em que a criadora da seqüência de toques estava lidando direta-
mente com pessoas com problemas de visão. Para tanto obteve formação em 
um método de trabalho corporal denominado Self Healing, criado por Meir 
Schneider. Trata-se de uma técnica que trabalha o corpo integrado à visão, 
promovendo o contato da pessoa com a capacidade inata que o corpo tem 
de se auto-regenerar, quando são oferecidas as condições adequadas para isso 
(SCHNEIDER, 2005). Anteriormente, durante vários anos, ela também foi aluna 
do professor Pethö Sándor, sentindo-se ainda ligada aos ensinamentos e práticas 
do método calatônico.

OS OLHOS, A VISÃO E A VISÃO CONSCIENTE
A visão é objeto de estudos recentes cada vez mais sofisticados. Nos dias atuais 
já existe a consciência da necessidade de cuidar do corpo para a prevenção de 
doenças e melhorar a saúde de forma global. Entretanto, o cuidado dos olhos e 
da visão tem se evidenciado como uma necessidade mais específica, a partir do 
final do século XX e início do século XXI, momento em que o uso exacerbado 
deste sistema corporal torna-se regra para a população nos dias de hoje, que já 
não pode mais prescindir do uso do computador em seu cotidiano.
 
A região que circunda os olhos é importante psicossomaticamente. A tensão 
nessa região consiste numa contração e imobilização da maior parte de todos os 
músculos que rodeiam os olhos, pálpebras, testa e glândulas lacrimais, bem como 
os músculos profundos localizados na base do occipital, envolvendo inclusive o 
próprio cérebro. Para Dychtwald (1984, p.217) “os olhos refletem a saúde ou a 
doença do corpo/mente”. Segundo ele, pessoas muito envolvidas com atividades 
mentais ou que sobrepõe a racionalidade aos sentimentos e sensações espontâ-
neas costumam apresentar os músculos da testa e das sobrancelhas contraídos. 

O método Meir Schneider Self Healing, como já mencionado, busca fazer a 
integração entre corpo e visão. Para isso, utiliza exercícios específicos e de fácil 
aplicação para melhorar a função visual. Respeita os mesmos princípios básicos 
do funcionamento do corpo, os quais requerem equilíbrio entre funções antagô-
nicas e entre atividade e repouso. Nos olhos evidencia-se a necessidade do equi-
líbrio entre olhar perto e longe; entre o uso da visão central, visão de detalhes 
e da visão periférica, que nos insere no espaço que ocupamos, na relação com 
o outro e com o nosso em torno. Além disso, é fundamental que tanto o olho 
esquerdo como o direito trabalhem de forma equilibrada, sem sobrecarregar um 
em detrimento do outro. Nos casos progressivos de perda visual, este método pro-
move a maximização das potencialidades e das capacidades do sistema visual.

A moderna arquitetura dos espaços urbanos, com altos edifícios que limitam o 
campo visual, a permanência por longas horas em ambientes fechados, são fatores 
agravantes, pois ao não olhar mais para longe a visão de perto se torna exage-
radamente utilizada. Tal qual a música apresenta a organização de sua estrutura 
na forma de andamento e pausa, assim também atividade e repouso devem fazer 
parte da organização visual para o seu perfeito e saudável funcionamento.

O sistema visual é um complexo sistema formado pelos olhos, nervos ópticos 
e córtex cerebral. Os olhos são responsáveis por receber a luz e transformar a 
energia luminosa em impulsos nervosos, que serão transmitidos ao cérebro pelo 
nervo óptico e, só no cérebro, a informação será decodificada como imagem 
visual. O nervo óptico é considerado uma extensão do cérebro para dentro do 
olho, visto que a retina é formada por tecido nervoso. “O olho é um dos nossos 
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“O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo teu corpo será iluminado. 
Se teu olho estiver em mau estado, todo teu corpo estará nas trevas. Se a luz 
que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas”. (Mt. 6, 22-23)

O presente artigo tem por objetivo apresentar um novo campo de aplicação terapêu-
tica para a tradicional técnica da Calatonia, de Pethö Sándor: a Calatonia da Visão.
A Calatonia foi criada nos anos 40 por Pethö Sándor e tem sido utilizada no 
Brasil desde 1970 por profissionais das diversas áreas da saúde e educação. Para 
além do contexto terapêutico pode ser aplicada como meio de descontração 
e relaxamento, na família e entre colegas ou situações grupais, favorecendo a 
harmonização e ampliação do contato, de forma natural e sensível.

Trata-se de uma técnica de relaxamento que atua como processo restaurador e 
reconstituinte no plano físico e psíquico. Possibilita o contato com os conteúdos 
internos no âmbito pessoal e a sensibilização ao outro, abrindo espaço também 
para a criação de uma postura existencial, ética e consciente mais ampla.

Na perspectiva fisiológica, as observações clínicas revelam que a Calatonia atua 
na regulação do Sistema Nervoso Autônomo, propiciando um recondicionamento 
físio-psíquico, promovendo a harmonização do tônus muscular e melhora na 
circulação sanguínea. Colabora também, de maneira significativa, na redução da 
ansiedade e na recuperação dos distúrbios depressivos.

Os nove toques da Calatonia são realizados nos pés e panturrilhas, existindo, 
também, uma outra modalidade nas mãos. A qualidade do toque, aplicada de 
maneira sutil sobre a pele, possibilita além de soltura muscular, um gradativo e 
profundo relaxamento das tensões emocionais e mentais. Sándor (1974, p.98) 
assinala em seu artigo sobre a Calatonia que “apesar das variantes mão-cabeça, 
o condicionamento através dos pés sempre constituirá o ponto de partida”. Para 
Miranda, simbolicamente, os pés representam o nosso começo, nos levam“ às 
nossas raízes, à identificação e à identidade” (MIRANDA, 2002, p.64). Os toques 
sutis quando aplicados nos pés abrem caminho simbolicamente para a sintonia 
com as nossas origens, com os padrões familiares e culturais, podendo levar a 
uma reflexão sobre o modo como estamos caminhando na vida. Naturalmente, 
também, nos levam a um contato mais consciente com as demandas corporais 
de sono, fome, sede e sexo e a uma conscientização corporal, necessária para se 
ter uma vida mais equilibrada.

O corpo passa a ser percebido e entendido como uma fonte de conhecimento, 
gerada a partir de experiências e reflexões individuais. O contato com o mundo 
interno através das imagens que surgem no relaxamento enriquece o processo, 
promovendo uma integração entre corpo e psique.
 
A realidade pós-moderna e tecnológica está nos tornando seres cada vez mais 
voltados para o mental, sobrecarregando nossos sistemas biológicos e psíquicos. 
A necessidade de equilíbrio entre o físico e o psíquico não deixou de existir, 
apenas pode ter ficado para o segundo plano. O estresse que afeta o corpo e a 
mente, oriundo da vida atual também apresenta repercussões no desempenho 
de nossos olhos. Os olhos, como estrutura fisiológica, se estressam com seu uso 
desequilibrado e exagerado, tanto por horas e horas frente ao computador, 
como pela TV, leituras, games etc.

A Calatonia da Visão é realizada no rosto e cabeça e reproduz, uma seqüência 

O corpo passa
a ser percebido

e entendido como 
uma fonte de 
conhecimento
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O processo de 
aquisição da visão 
consciente começa 
pela consciência do 

próprio corpo,

mos mais propensos a desenvolver a tão necessária visão consciente, livres dos 
pré-julgamentos e dos “pré-conceitos”.

Delmanto, em seu livro Toques Sutis assinala que os toques aplicados na região 
dos olhos, cabeça e pescoço, além de relaxar, promovem a melhora da acuidade 
visual e reduzem o estresse (DELMANTO,1997).

O processo de aquisição da visão consciente começa pela consciência do próprio 
corpo, seus limites, necessidades e pela apropriação das imagens somáticas, dos 
sentimentos e concepções mentais, tecendo um padrão individual de auto-per-
cepção e visão do mundo.

Segundo Keleman,

Hoje consideramos as imagens que vêm do cérebro como se fossem a criação 
em si mesma, consideramos imagens a própria realidade. Criamos uma ima-
gem, e, então, dizemos que somos a imagem. Assim, a imagem que o corpo 
faz é quem somos nós. Estamos enamorados pelas imagens na mente do 
corpo; desconhecemos o corpo mesmo. (KELEMAN, 1999, p.45)

A Calatonia da Visão se propõe como uma técnica de relaxamento que propicia 
alívio das tensões dos olhos, da mente, e do corpo todo, propiciando bem estar 
geral, auxiliando na prontidão para o ato visual.

A CALATONIA DA VISÃO
A Calatonia da Visão vem sendo utilizada desde 2007 no contexto clínico psico-
terápico e, também, no contexto de terapia da visão.

A seqüência de toques da Calatonia da Visão começa com a estimulação, por 
meio de toques sutis, na área em torno dos olhos, testa e têmporas.
 
Os quatro primeiros toques reproduzem na região dos olhos onde se localizam os 
músculos orbiculares, frontais e corrugador, uma seqüência análoga aos quatro 
primeiros toques nos dedos dos pés da tradicional Calatonia.

Os polegares se ligam no topo da cabeça formando um arco (fig. 1).

O quinto toque análogo ao toque do hálux (dedão do pé) ocorre em cima e no 
centro do osso zigomático.

O sexto toque é feito na região das têmporas; o sétimo toque ocorre logo abaixo 
da articulação têmporo-mandibular e ambos são análogos aos mesmos toques 
na sola dos pés (fig. 2).

Os dois últimos toques na região occipital e sete vértebras cervicais guardam a 
mesma correlação com os toques do calcanhar e panturrilha.

A Calatonia da Visão pode se seguir à aplicação da Calatonia nos pés e pode 
também, ser aplicada isoladamente. O tempo médio de duração é de nove minu-
tos, um minuto em cada toque, ou 15 respirações em cada ponto.  

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS
A Calatonia da Visão respeita o princípio ensinado pelo professor Sándor que é 
o de acompanhar o processo do paciente sem expectativas prévias. Compreende 
que a partir do encontro entre paciente e terapeuta forma-se um “campo” 
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órgãos mais complicados e fascinantes, posto que está relacionado tão íntima e 
diretamente com o cérebro” (CORBET, 1984, p.23). Vemos principalmente com o 
nosso cérebro e parcialmente com nossos olhos. (SCHNEIDER, 2005)

O olhar consciente se dá com atenção, foco e presença, em contrapartida ao 
olhar de forma vaga e automatizada, no qual o olho está funcionando para 
atividades básicas, mas sem registro. Esta visão consciente é a verdadeira visão, 
e em seu desenvolvimento, ela pode se ampliar continuamente durante a vida.

Para compreendermos o processo da visão consciente temos de considerar o uso 
dos olhos, do cérebro e da mente conjuntamente (KAPLAN, 2003). A mente e as 
emoções influenciam na seleção das imagens, por isso torna-se necessário rela-
xar a mente. Quando relaxamos, algumas imagens, sentimentos, idéias que estão 
gravadas na memória, mas que não tínhamos acesso por causa de bloqueios psí-
quicos, podem emergir, serem analisados e compreendidos. Por outro lado, estes 
bloqueios psíquicos também causam tensões musculares que dificultam a visão.

Os olhos, e, por sua vez, as habilidades visuais, estão interligados com o corpo, com 
a mente e com as emoções e são profundamente afetados por estes três fatores.

RELAXAMENTO DOS OLHOS
Por meio de imperceptíveis e constantes movimentos dos olhos a visão se 
processa; até quando sonhamos os olhos estão em movimento. Considerando a 
importância da visão para a maioria das nossas atividades, relaxar os olhos passa 
a ser uma das prioridades no cuidado destes. Uma forma simples para relaxar e 
lubrificar os olhos é piscar suavemente.

Na aplicação do método Meir Schneider Self Healing trabalha-se o relaxamento 
por meio de um exercício em que se cobrem os olhos com as palmas das mãos 
anulando toda entrada de luz e mantendo-os fechados visualizando a cor preta 
durante alguns minutos, com o objetivo de promover uma interrupção da ativi-
dade do nervo óptico e, conseqüente descanso para os olhos.

Outro exercício usado para promover o ajuste dos olhos às diferentes intensida-
des de luz é feito com o rosto de frente para o sol, sempre com olhos fechados, 
movimentando-se a cabeça vagarosamente para os lados. A percepção dos 
detalhes no ato visual é trabalhada, neste método, para a obtenção de melhora 
na acuidade visual.

Os exercícios visuais atuam na melhora da capacidade visual, contudo, Ribeiro 
aponta em sua palestra sobre equilíbrio e visão que: 

Em geral as áreas relacionadas à visão carregam tanta tensão latente que 
apenas os exercícios não são suficientes para relaxar. Se durante as práticas 
de melhora de visão buscamos resultados imediatos ansiosamente, estaremos 
caindo na armadilha da tensão silenciosa e nociva. A expectativa de resul-
tados provoca tensão e esta, por sua vez, dificulta qualquer transformação. 
(RIBEIRO: 2003, p.8)

Para a referida autora as técnicas de massagem e relaxamento despertam a sen-
sação do corpo e preparam o sistema visual para maior prontidão (RIBEIRO, 2003).
Os toques sutis sobre a pele na região ocular podem propiciar um relaxamento 
profundo. Além do relaxamento dos olhos ocorre o relaxamento da mente que 
sai do estado de vigilância e, eventualmente hipervigilância, para um estado de 
observação tranqüila, livre da atitude crítica. Neste estado de consciência fica-

até quando
sonhamos

os olhos estão
em movimento
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situações onde as solicitações das habilidades mentais e visuais são intensas. Nas 
situações de testes, provas, exames proporcionou relaxamento que trouxe calma 
e confiança aos candidatos. Além disso, relatos mostram que quando aplicada 
antes de dormir, proporciona um adormecer mais rápido e um sono reparador.

A Calatonia da Visão propicia um espaço para o corpo, os olhos e a mente pode-
rem relaxar e a partir desse estado poder perceber como as idéias, emoções e 
tensões influenciam a nossa visão do exterior e do interior.

Se quisermos ingressar na visão consciente, precisamos nos conscientizar 
de como a luz nos afeta por dentro, assim como daquilo que ela nos diz a 
respeito do que acontece lá fora” (KAPLAN, 2003, p.16).

Uma senhora, que veio à primeira consulta trazida pela filha, não desejava 
fazer psicoterapia. Já havia experimentado uma modalidade de psicoterapia, 
mas terminou por desistir por não achar efetivo o tratamento. Era visível a sua 
resistência. Após conversa e entre outras coisas, foi explicado que o tratamento 
incluía a abordagem do corpo. Ao perguntar se ela queria experimentar o rela-
xamento, ela assentiu. Após a tapotagem e a massagem com uma bolinha de 
espuma nas costas, ela relatou soltura e bem estar. Resolveu então começar o 
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visualizado como um “terceiro ponto”, que expressa a qualidade de observação 
consciente, paciente e cuidadosa do processo individual e peculiar de cada um, 
por parte do terapeuta.

As observações clínicas apontam que os toques na região dos olhos promo-
vem um relaxamento profundo, inclusive em pessoas que, mesmo recebendo 
Calatonia e outros toques sutis há bastante tempo, não conseguiam sentir a 
mente aquietar. Quando a estimulação começa pela Calatonia da Visão os relatos 
são de um relaxamento que começa pelo rosto, expandindo-se pelas costas até 
os pés, de maneira segmentar e profunda como se percebêssemos a relaxação a 
partir do eixo do corpo.

Algumas poucas pessoas relataram um desconforto nos quatro primeiros toques, 
no ponto onde os dedos polegares se unem formando um arco. Para outras, a 
mesma região quando tocada, promoveu uma sensação de “enorme bem estar 
e relaxamento, “como se o corpo entrasse de fora para dentro pelo topo da 
cabeça”(sic). Esta pode ser uma área de observação e de possíveis exploração 
de significados. Na terapia da visão observou-se a soltura em camadas dos 
músculos orbiculares e dos músculos da face e uma peculiar sensação interna 
de ligação entre os hemisférios cerebrais . Também tem se mostrado eficaz em 
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Por trás da visão está a mente, traumas, desejos, anseios, destino. Atualmente, 
com o excesso de informação e estimulação mental também precisaríamos estar 
mais conscientes do que vem de fora e chega até nós via os olhos.Ao ficarmos 
superestimulados pelas imagens que vêm do exterior e distantes das imagens 
geradas nos momentos de aquietamento e contato interno, estaríamos gerando 
uma imagem e fonte de alienação de nós mesmos?

Muitas vezes não vemos solução para problemas coletivos e individuais e nem 
mesmo conseguimos imaginar tais soluções. Necessitamos olhar para nós como 
responsáveis pela segurança do planeta, e nem nos enxergamos, ainda, como 
irmãos dividindo o mesmo lar.

“O ser humano retém na memória cerca de 11 % do que ouve, 3% do que cheira, 
2% do que toca e 83% do que vê” (MIRANDA, 2002, p.255). Se o que vemos 
compõe a maior parte dos conteúdos armazenados em nossa memória, estamos 
conscientes das imagens que nos formaram e nos formam?

De acordo com Miranda: “Fixar os olhos significa atenção e intenção, tanto no 
sentido favorável, como desfavorável. O olho é o órgão da intenção e da decisão” 
(MIRANDA, 2002, p.257).

Considerando a importância da visão e do olhar como fatores de decisão e de 
intenção e sabendo que as decisões podem ser favoráveis ou desfavoráveis aos 
desígnios pessoais e coletivos, torna-se ainda mais significativa a abordagem dos 
olhos e da visão nos tempos atuais.

Um ser humano mais sensível e consciente pode refletir sobre suas intenções 
e decisões e “vê mais longe”, fazendo um balanço do quê de perto pode lhe 
parecer favorável, tentando harmonizar as necessidades pessoais com as neces-
sidades do coletivo em prol das necessidades do planeta. 

Esse não é o padrão que temos na memória, mas pode ser um padrão que dese-
jamos querer criar e ver acontecer.
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tratamento e se tornou adepta principalmente da Calatonia da Visão. Relatava 
que os toques na cabeça, a faziam sentir “como se os pensamentos ficassem 
arrumados e a cabeça leve”. Tudo ia surpreendentemente bem até que uma das 
filhas, justamente a que ela era mais apegada, contou que iria se mudar para 
outro país. Foi visível a mudança física, emocional e mental. Ela voltou a não 
dormir bem, sentia-se triste e os pensamentos negativos tomaram conta de sua 
mente. Achava que sua filha estava fazendo uma loucura, sendo irresponsável 
em deixar carreira e uma vida já organizada. Até que a filha escreveu uma carta 
para ela, de modo que ela pudesse ler e reler as reais condições e motivos da sua 
viagem. Interessante como este fato a acalmou.

Quando fica aflita, relê a carta e se tranqüiliza, o que não foi possível acontecer 
apenas com as explicações verbais, que ficavam apenas no registro da audição. 
A mudança da filha repercutiu em seu equilíbrio e no processo psicoterápico, 
fazendo com voltasse a se ver como doente e insegura. Ela mesma se compara à 
deusa Deméter que após o rapto da filha ficou desesperada. Em seu processo de 
aquisição de uma visão mais consciente sabe que as escolhas da filha a desafiam, 
e que precisa aprender a aceitar a decisão que ela tomou. A Calatonia da Visão 
contribui diluindo as tensões mentais e possibilitando a reavaliação das idéias, 
sentimentos e emoções.

Uma outra senhora, com diagnóstico de glaucoma e acentuada perda visual em
um dos olhos, veio às sessões após cirurgia para diminuir a pressão intra ocular,
causadora de glaucoma. Apresentava dificuldade para enxergar e andar. 
Andava apoiada pelo braço do marido, embora não apresentasse qualquer 
problema de locomoção, sentia um medo enorme de cair. Estava deprimida. 
Todas as sessões foram trabalhadas com os exercícios específicos para visão 
do método Meir Schneider Self Healing e massagem e relaxamento. O relaxa-
mento era feito com a Calatonia e Calatonia da Visão e sem dúvida, era seu 
momento favorito, onde realmente relaxava e sentia-se bem consigo mesma. 
Após alguns meses sua melhora era evidente; vinha e voltava andando desa-
companhada. Seu estado geral mudou, tornou-se alegre, confiante, sorridente 
e, praticava os exercícios, que no início se sentia incapaz, com dedicação e 
facilidade. No retorno ao oftalmologista foi constatada sua surpreendente 
melhora global e de sua acuidade visual.

CONCLUSÕES
A partir da década de noventa a revolução tecnológica criou uma mudança na 
relação do ser humano com o tempo e espaço, gerando a possibilidade de estar 
perto, estando longe e de maneira muito veloz. Essas podem ser as caracterís-
ticas da mente, que são diferentes das necessidades do corpo, que precisa do 
toque e do relaxamento para o seu equilíbrio.Os olhos estão conectados com 
todo o corpo, e podem ser um dos portais para o equilíbrio físio-psíquico. 
    
A Calatonia da Visão permite que a pessoa entre em contato com seu estado 
interior e auxilia o desligar-se de conteúdos repetitivos ou excessivos de infor-
mações visuais e mentais, favorecendo que se rompa o padrão viciado com o 
mundo externo. Para o processo da melhora da visão ocorrer é necessário que a 
pessoa conheça e se aproprie da sua visão da forma como ela é. Todo ponto de 
partida começa da consciência do ponto onde se está. Para a pessoa que está 
perdendo a visão a expectativa de melhorar é tão grande, que pode interferir 
negativamente no processo, muitas vezes afastando-a de seu “banco de dados 
visuais” registrados na memória. A Calatonia da Visão pode ser um dos fatores 
hábeis a promover esta ligação entre a imagem externa e memória visual acal-
mando a mente e as expectativas por ela geradas.

Por trás da visão 
está a mente,

traumas, desejos, 
anseios, destino.



As autoras amplificam o símbolo da pedra a partir da recorrência desta 
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sua vida. Mostram como os homens têm se relacionado com a pedra 

desde a Antiguidade e em várias tradições religiosas. Ressaltam 

a importância do símbolo pedra na vida de Jung e no folclore 

brasileiro. Consideram que, se por um lado, as pedras representam 

obstáculo e impedimento no caminho da individuação, por outro 

lado, simbolizam a atração e fascínio para uma nova vida. Enfatizam 

a importância da consideração afetiva com nossas imagens internas 

e a busca de seu sentido. No caso das pedras, lembram que boas ou 

más, preciosas ou falsas, encravadas ou extraídas têm sempre um 
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imaginava-se
que a loucura seria 
causada por uma 
pedra no cérebro

Você retirou pedras. Penso que foi no interior de Mato Grosso. Ao me 
contar, você falava ou dava a entender que não havia problema de eu 
saber, já que agora “éramos amigas”.

Dias depois, sonhou:

Estou carregando um saco com pedrinhas coloridas, meio transparentes 
(como as que se coloca em aquário). São para fazer um trabalho artístico, 
tipo mosaico…

Até então, ela desconhecia o fato de que, na Idade Média e no Renascimento, 
imaginava-se que a loucura seria causada por uma pedra no cérebro, e que 
o caminho da cura seria sua extração. Esse tema foi satirizado na pintura de 
diversos artistas e, sincronisticamente, ela se depara, algum tempo depois dos 
sonhos, com uma reprodução do quadro “Extração da pedra da loucura”, de 
Hyeronimus Bosch. Sentiu uma emoção intensa ao ver a imagem.

A paciente já sabia da sua força e coragem na batalha por um “lugar ao sol”, mas 
desconhecia – da mitologia nórdica - a luta de Thor contra o gigante Hrungnir 
(LEEMING, 2004, p.105-7). Thor, deus do trovão e da guerra, no momento em que 
atirava seu martelo mjollnir contra o inimigo, foi atingido pela pedra de amolar 
de Hrungnir e um grande fragmento da pedra se encravou na sua cabeça. Depois 
de matar o gigante e retornar a casa, Thor manda chamar a feiticeira Groa para 
ela retirar a pedra. Groa, no entanto, se distraiu quando Thor anunciou que seu 
marido estava vivo e voltaria brevemente. Transtornada pela alegria, ela esquece 
as magias, e, então, a pedra permanece encravada na cabeça do deus Thor, aquele 
que representa a força da natureza.

Em Estudos alquímicos, Jung nos conta que no xamanismo os cristais significam 
espíritos serviçais, provindos do trono de cristal do ser supremo, ou da abóbada 
celeste. Eles refletem os acontecimentos terrestres, revelam o que ocorre à alma 
do enfermo ou conferem ao homem o poder de voar. A loucura de Orestes é 
curada com uma pedra da Lacônia. Da mesma forma, Zeus é curado do seu mal 
de amor na pedra da Leucádia.

Boa pedra e má pedra ou pedra ruim, legítima, falsa, extraída ou encravada, deve 
ter sempre um significado. Como disse Hillman (1993, p.124):

Qualquer pedra – quer seja no solo, na palma da mão, esculpida numa 
estátua, usada como ferramenta ou respeitada como um amuleto – pode ser 
um objeto que fala, ou seja, um totem ou um fetiche dependendo de onde 
for colocada, como é cuidada, e de que seja ritualisticamente encarada.

Assim, tanto pode ser criativa ou destrutiva, dependendo do modo como nos 
relacionamos com ela. Quando usurpa o controle sobre a personalidade, temos 
a possessão pelo daimon – o nome tradicional para psicose ao longo da história. 
Refere-se não a uma entidade, mas a uma função fundamental e arquetípica 
da experiência humana, pois o interior do homem para os gregos era o daimon. 
Essa palavra foi utilizada por Platão, em “A Republica” como sinônimo de Theos 
(deus); e o poderoso Eros também era um daimon. Felicidade em grego se diz: 
endaimonia (BRANDÃO, 1987).

O simbólico - sym (gr.) = junto; balum (gr.) = lançar - symbollein é o que enlaça e 
integra o individuo consigo mesmo e com o grupo. Por outro lado o diabólico -
di (gr.) = separar - dia-bollein é o que divide, desintegra e separa. Ambos os 
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No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra

Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

Andrade, C. D. (1963)

São tantas pedras no caminho da individuação, que podemos dizer ser o processo 
uma “pedrada”. Sempre nos interrogamos: será que é para acordar o nosso herói, 
ou seja, o nosso potencial de luta e força? Se as pedras nos incomodam e tantas 
vezes impedem nossas realizações, por que também nos encantam? O desejo de 
compreender melhor o simbolismo da pedra surgiu durante o processo analítico 
de uma paciente, no qual esse símbolo se repetiu até a sua extração. Essa paciente 
se encontra num estágio avançado do seu processo de individuação. Em uma das 
sessões, após a aplicação da técnica calatônica (SANDOR, 1974), ela escreveu:

Caminho

Trago os pés feridos, cansados
dessa longa caminhada.
O “caminho é de pedras”
como não poderia ser?
O chão rachado a meus pés
os pés rachados no chão
são uma coisa só, como irmãos
de sangue, unidos pela ferida.
Estrada, é o pé que faz
deixando marcas, vazios,
espaços não preenchidos
esforços para se manter de pé.
Difícil é a caminhada
mas diante desse nada
que a vida é ou pode ser
os pés podem ganhar asas
asas de borboleta
roçando de leve o chão
e apagando as feridas,
as marcas pelo caminho.
Deixando a estrada vazia
Pros novos pés que virão.

Passados alguns meses, sonhou:

Vejo você (a analista) bem alegre, com o cabelo com mechas e curto, na 
altura da orelha. Quando te abraço, já comento o corte, diferente, moderno. 
Você me mostra, levantando a parte da frente, que o topo da cabeça está 
raspado e tem uma grande cicatriz em forma de espinha de peixe Você 
diz que fez uma cirurgia, e eu entendo que foi uma iniciação xamânica.

São tantas
pedras no caminho 

da individuação
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O ponto central
simboliza o Princípio, 
o Fiat Lux do Gênese, 

o Ser Puro

Mãe Terra (pedras), que foram se transformando em homens e mulheres.

A lenda da fundação de Roma conta que os irmãos gêmeos Rômulo e Remo 
passaram um arado nas direções norte-sul, leste-oeste e marcaram, desse modo, 
o ponto de uma cruz que, para eles, era a manifestação do centro do mundo. 
Marcaram esse centro com uma pedra – o lapis niger – e ali construíram um 
templo dedicado ao deus Marte. Nesse templo, realizavam-se os rituais presididos 
pela congregação dos sacerdotes sálios, guardiões da pedra negra.

O centro do mundo para os mulçumanos está na cidade de Meca, onde, incrustada 
numa das paredes de um templo, em forma cúbica, está a Caaba, uma pedra 
negra recebida por Maomé diretamente do céu. Todo fiel mulçumano deve ir a 
Meca, pelo menos uma vez na vida, e dar sete voltas em torno da Caaba.

O centro, marcado por um ponto, está sempre associado a um eixo, como por 
exemplo, a pedra na vertical, a cruz, um templo, uma árvore, uma montanha, etc.
Lembra-nos o eixo ego-Self, assim como o “caminho do meio” do budismo. As 
imagens simbólicas mais abrangentes possuem formas circulares, cúbicas ou 
esféricas, ou têm características infinitas ou eternas. Nos mandalas atuais o 
centro costuma ser uma pedra preciosa. O ponto central simboliza o Princípio, 
o Fiat Lux do Gênese, o Ser Puro. Podemos dizer que é tanto o ponto de partida 
como a nossa busca para encontrar respostas às nossas inquietações aos mistérios 
da vida. Assim, representa também a nossa meta; o ponto de chegada.

Muitas culturas realizam rituais dançando em torno de um centro que recebe 
marcas específicas como, por exemplo, um totem, um mastro, pedra ou fogo 
como os tupis-guaranis, que dançam em torno de um círculo de pedras com fogo 
no centro, para quem falam de seus problemas. Relacionam-se assim com a fonte 
sagrada de poder e sabedoria, enquanto giram ao mesmo tempo em torno de si 
mesmos. Tornam-se, nesse processo, o centro onde se dá a manifestação divina.

As pedras, por suas características de origem, tais como solidez, imobilidade, 
durabilidade e permanência, são símbolos muito freqüentes do Self, representando 
a idéia de uma totalidade transcendente. Essa incorruptibilidade da pedra pode 
explicar o grande fascínio que exerce sobre nós. Talvez, segundo Von Franz 
(1964), porque a pedra simbolize a existência pura, distanciada das emoções e 
pensamentos discursivos do nosso ego. E, o costume de colocar pedras sobre os 
túmulos deve ter surgido da idéia simbólica de que algo eterno do morto subsiste 
e encontra nas pedras sua representação mais adequada. 

NO FOLCLORE BRASILEIRO
“As pedras têm ouvido”; “fazer rir ou chorar as pedras”; “as pedras se encontram 
quanto mais as criaturas”, são algumas das nossas locuções populares. Em 
Pernambuco, como escreveu Cascudo (1980, p.601), dizem: “Quando a gente no 
caminho dá uma topada em uma pedra, deve dizer ‘Deus te salve’, porque pode 
ser uma alma penada, purgando-se dos seus pecados”. Pôr uma pedrinha na boca 
estimulando a salivação é um antiqüíssimo remédio sertanejo para não ter sede, 
assim como a idéia de que a cura da gaguez se faz falando com umas pedrinhas 
na boca. Um gesto comum entre os tropeiros é uma pedrinha umedecida na 
saliva e friccionada em ambos os calcanhares que, quando atirada por cima dos 
ombros, manda embora o cansaço. As pedras são suscetíveis de receber a fadiga 
e as moléstias humanas.

No interior do Brasil encontramos aos pés das cruzes que marcam lugares onde 
morreu, mataram ou sepultaram alguém, pequenos montes de seixos. Cada um 
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aspectos estão presentes no daemônico (MAY, 1977), que é qualquer função 
natural que tenha o poder de dominar toda a pessoa. A psicoterapia é, nesse 
sentido, uma busca para convivermos com o daemônico, ou, com as pedras do 
caminho. Considerando que a palavra demônio só começa a aparecer nos séculos. 
II e III a.C, lembramos Jung (1991, par.166) ao dizer:

Os demônios nada mais são do que interferências do inconsciente, isto é, 
irrupções espontâneas na continuidade do processo consciente por parte 
dos complexos inconscientes. Os complexos são comparáveis a demônios 
que, caprichosamente, perturbam nossos pensamentos e ações; razão por 
que a Idade Antiga e Media consideravam possessão do demônio as graves 
perturbações neuróticas.

EM BUSCA DA PEDRA
Jung (2002, par. 128), referindo-se à escolha do símbolo da pedra pelos alquimistas, 
diz que “não seria engano supor que o símbolo da pedra é incomparavelmente 
mais antigo do que seu emprego na alquimia”.

Na Antiguidade, as pedras eram consideradas como uma substância pura e sagrada. 
Os egípcios, em seu tributo, usaram-nas no embalsamamento das múmias e nas 
cerimônias religiosas de circuncisão. Como que dotadas de predicados divinos, 
cultos religiosos eram realizados em sua homenagem, até que a igreja decretou 
a sua abolição a partir do Concílio de Arles, no século V. No entanto, para que 
não houvesse abalo e resistências, conservaram os seus vestígios instituindo a 
veneração às invocações da Senhora de Pedra, da Penha, do Pilar. São Pedro, 
o príncipe dos apóstolos, é a pedra angular da Igreja Católica. A pedra d’ara 
nos altares católicos representa um sinal da pedra sacrificial, onde a vítima era 
imolada. Ungida e consagrada por um bispo, sobre ela é colocado o cálice. “Jesus 
também é chamado ‘pedra angular’, pedra fundadora do templo cósmico que 
é o Criado, cada um de nós, a humanidade total. Nesta luz é pois nomeado ‘pedra’ 
aquele ou aquela que participa dessa essencial realidade” (SOUZENELLE,1997, p.15)

O encontro de Jacó com um anjo é narrado no Gênese (28,10). Ele adormece e 
sonha com anjos subindo e descendo uma escada de sete degraus. Despertado 
pelo som de uma trombeta tocada por um anjo, ele compreende que está em um 
lugar sagrado; ergue, então, como uma coluna, a pedra que fizera de travesseiro. 
Derrama nela azeite para consagrá-la e denomina o lugar Beith-el, a casa de 
Deus, o centro do mundo.

Os gregos tiveram pedras como deuses. A pedra e depois a pilastra foram as 
representações iniciais. Pedras redondas e negras, tendo uma alma, um deus 
fixado no seu interior representavam, ás vezes, oráculo. Dessas cerimônias proveio 
o respeito às pedras dos umbrais e soleiras, ainda tão vivo no interior do Brasil.

O mito de Delfos – centro do mundo grego – conta que Zeus, para descobrir 
onde era o centro do mundo, tomou a forma de duas águias idênticas. Uma voou 
para oeste e a outra para leste e se encontraram em Delfos, onde fora colocada 
uma pedra negra, chamada ônfalo, em gr: omphalós = umbigo, centro. Naquele 
instante voaram em volta da pedra sete cisnes brancos, aves consagradas ao 
deus Apolo. Ali, então, foi construído o templo dedicado a Apolo e se tornou 
o centro do mundo grego antigo. Muito difundido o mito cosmogônico de 
Deucalião e Pirra, que apresenta a pedra como elemento fundamental. Relata 
que a humanidade, como castigo dos deuses, foi dizimada num dilúvio, restando 
apenas um casal modelar: Deucalião e Pirra. Eles foram, então, encarregados 
de repovoar o mundo. Por onde passavam, atiravam para trás os “ossos” da

A pedra d’ara
nos altares católicos 
representa um sinal 
da pedra sacrificial
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O trabalho com as esculturas era uma das formas mais expressivas e eficientes 
para facilitar o fluxo de sua energia. A mais representativa, erigida à frente da 
Torre, tem uma história curiosa. No lugar de uma pedra angular, triangular, 
que havia encomendado para o muro do jardim, trouxeram uma cúbica. O 
pedreiro iria devolvê-la, porém, Jung imediatamente sentiu-se atraído por ela e, 
lembrando da poesia que fala da pedra do alquimista, ele a esculpiu numa face 
e escreveu (1975, p.199):

Eis a pedra, de humilde aparência.
No que concerne ao valor, pouco vale -. 
Desprezam-na os tolos
E por isso mais a amam os que sabem.

Como num diálogo silencioso entre ele e o material, continuou esculpindo as 
outras faces. Além de procurar captar as imagens sugeridas pelo objeto, Jung 
também se mantinha conectado com as associações poéticas que lhe ocorriam, 
inscrevendo fragmentos literários diversos e permitindo à pedra “falar por si 
mesma”. Após a morte de Emma, sua esposa, Jung procurou superar seu luto 
trabalhando com esculturas em pedras e a esse respeito disse (1975 p.155-6): 

“Foi muito difícil estabilizar-me de novo e o contacto com a pedra ajudou-
me consideravelmente”.

Como símbolo, a pedra aparece numa vivência muito significativa, no período em 
que ficou hospitalizado em decorrência de um enfarte. Numa espécie de delírio 

Mós - pedras de moinho.
Jardim Botânico, Rio de Janeiro.
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representa uma oração. Cada pessoa que passa reza em favor da alma do morto 
e ali lança uma pedrinha. Esse costume popular lembra o tributo feito ao deus 
grego Hermes que, entre outras funções, guiava as almas para outro mundo. Por 
ser também deus do comércio e dos viajantes, para agradecerem ou obterem 
bons lucros, os transeuntes lançavam uma pedra à beira da estrada, formando 
um monte – hermaion, cujo significado era “lucro inesperado, descoberta feliz” 
proporcionado por Hermes.

As superstições por meio de pedras preciosas como amuletos ou a promessa 
“mágica” de cada uma, evitando febres, mau-olhado, negócios desastrosos e 
trazendo felicidade no jogo e no amor, nas viagens e nos negócios acontecem 
no Brasil em todas as regiões. Há casas especializadas em vendas de pedras 
simbólicas.

NA VIDA DE JUNG 
Algumas pessoas parecem ter um símbolo que as acompanha ao longo de sua 
história. Mesmo sendo acolhido, respeitado e aparentemente “compreendido”, este 
símbolo pode estar sempre se reapresentando, como se tivesse novas facetas a serem 
descobertas, como um enigma a ser incessantemente decifrado. Assim parece ter sido 
para Jung a recorrência simbólica da pedra, da infância até o fim da vida.

Aos sete anos, vivendo precocemente o questionamento da sua existência, Jung 
se sentava numa grande pedra do jardim onde realizava “jogos de pensamento”, 
perguntando-se (1975, p.32):
 

“Sou aquele que está sentado na pedra, ou sou a pedra na qual ele está 
sentado?” […] Eu podia ficar sentado nela horas inteiras, enfeitiçado pelo 
enigma que ela me propunha.

Observamos, em suas memórias, a importância, para ele, da brincadeira infantil 
de construção com pedras que, num momento crítico na fase adulta, voltou a 
ser vivida como um ritual. Sempre que possível, antes ou depois de atender seus 
pacientes, a “brincadeira” de construção era uma espécie de atividade meditativa, 
que proporcionava clareza aos seus pensamentos e às suas fantasias. Se, na 
infância, sua atração pelas pedras era espontânea e inconsciente, na maturidade 
e velhice revelava sua identificação com o material que dava concretude às idéias 
e sentimentos. Compensava, como ele mesmo relata (1975, p.196), sua função 
intuitiva superior.

Trabalhando muito consegui, aos poucos, apoiar em terra firme minhas 
fantasias e os conteúdos do inconsciente. As palavras e os escritos não 
eram bastante reais para mim; era preciso outra coisa. Necessitava 
representar meus pensamentos mais íntimos e meu saber na pedra, nela 
inscrevendo, de algum modo, uma profissão de fé. 

Essa necessidade o levou a construir, em Bollingen, a casa que, mais do que 
uma residência de férias, foi um monumento em pedra ao seu processo de 
individuação. As etapas da construção, correspondentes a momentos cruciais de 
sua vida, parecem ter constituído, para ele, ritos de passagem, uma vez que dera 
início à construção da Torre após a morte de sua mãe e finalizara depois da morte 
da esposa. Disse Jung (1975, p.1967):

A torre dava-me a impressão de que eu renascia na pedra. Nela via a 
realização do que antes era um vago pressentimento: uma representação 
da individuação.

Sou aquele que está 
sentado na pedra, ou 
sou a pedra na qual 

ele está sentado?
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mitologia grega - para cima ou para baixo, sempre em movimento. É assim que 
a vida acontece; com o peso do destino, da existência e da solidão. Da superfície 
à profundidade, a eterna busca de significado. E, como escreveu Brandão (1987, 
p.201), “O ocultus lapis, a pedra oculta, a pedra filosofal que renascerá das cinzas, 
será o homo novus, o homem novo, a Fênix, a Rosa”. 
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ou visão, ele se viu sobrevoando a Terra, quando surgiu, flutuando como ele, um 
enorme bloco de pedra escuro semelhante às rochas do golfo de Bengala, onde 
são escavados templos. Em estado de êxtase ou sonho, encontrou no interior 
dessa pedra-templo uma espécie de guru, que o conduziu a uma profunda 
experiência interior.

Os estudos da Alquimia o levaram a perceber que suas idéias poderiam ser 
expressas, também, através das imagens alquímicas. Utilizando o opus alquímico 
como metáfora para o processo de individuação, assim como para ilustrar a 
relação transferencial, Jung (2002, p.131) viu na pedra “o mediador que unifica 
os opostos”, ou seja, uma representação do Self. Como símbolo do Self, a imagem 
da pedra o acompanhou até o final da vida e apareceu no último sonho, segundo 
relato de Von Franz (1992, p.228), poucos dias antes dele morrer: 

…ele viu uma grande pedra redonda num lugar alto, uma praça vazia, 
estando gravadas nela as palavras: “E isso será para ti um sinal de 
Totalidade e de Unidade.” Então ele viu vários cálices à direita, numa praça 
aberta e num quadrângulo de árvores cujas raízes davam volta na terra e 
o envolviam, e havia entre as raízes brilhantes fios de ouro.

Pela sua dureza, a pedra pode simbolizar a nossa rigidez e se expressar em nossa 
vida como a “pedra no sapato” que não nos permite caminhar, ou no nosso 
corpo, através de sintomas. As pedras no caminho podem ser um obstáculo. No 
entanto, se percebidas como símbolo de imortalidade e da projeção da nossa 
alma, podem representar a “coagulação” saudável de nossa energia e expressar 
nossa criatividade. Para isso, é necessário que estabeleçamos, como fez Jung, 
uma relação de afeto e respeito com as nossas imagens simbólicas. A poesia 
Pedra-poema para Henri-Moore dedicada pelo poeta português Félix (2008) ao 
escultor parece expressar essa relação:

Assim como os alquimistas que, na Idade Média, tiveram a intuição de que a 
tão procurada pedra simbolizava algo que só poderia ser encontrada dentro 
do homem, o sonho da nossa paciente reverberou no nosso imaginário com 
diferentes scripts buscando representações. “De quem é essa pedra”? “De que 
matéria ‘prima’ é feita”? Não sabemos, mas compreendemos que “quando duas 
substâncias se juntam as duas se transformam”. Desse modo, o processo analítico 
acontece com cabeças se abrindo, pedras saindo e, como em Sísifo – herói da 

Ame o homem
a pedra e pronto

Um homem pode amar uma pedra 
uma pedra amada por um homem não é uma pedra 
mas uma pedra amada por um homem
O amor não pode modificar uma pedra 
uma pedra é um objeto duro e inanimado 
uma pedra é uma pedra e pronto
Um homem pode amar o espaço sagrado que vai de um homem a uma pedra 
uma pedra onde comece qualquer coisa ou acabe 
onde pouse a cabeça por uma noite 
ou sobre a qual edifique uma escada para o alto
Uma pedra é uma pedra 
(não pode o amor modificá-la nem o ódio)
Mas se a um homem lhe der para amar uma pedra 
não seja uma pedra e mais nada 
mas uma pedra amada por um homem
Ame o homem a pedra
e pronto.
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atitude masculina e protetora que parece ser muito arcaica, já que

“… existem algumas espécies de símios, que vivem em grupos, nas quais o 
macho age como guarda: senta-se vigilante nos marcos territoriais mais 
remotos que delimitam a área [pertencente ao bando], voltado para o 
exterior, expondo seu órgão genital ereto.”

BURKERT. Structure and history in Greek mythology and ritual (p. 16)

Claramente, uma alusão característica à função paternal protetora e geradora, 
exatamente aquela que o estatuto politicamente correto entre os sexos tanto 
deprecia atualmente.

Contudo, o itifalismo exibicionista de Hermes remete-nos ainda mais atrás — 
ou ainda mais adiante — ao referir-se à fonte ou origem da própria vida: a 
ostentação do membro viril ereto remete a uma virilidade espiritual necessária e 
indispensável à superação dos estreitos limites humanos. Tal virilidade, expressa 
pelo falo ereto do deus, acena com a possibilidade de um acesso à fonte primeira 
da vitalidade

“… de tipo masculino, [que embora seja mais ativa que a feminina], 
ainda pode abençoar a sua consorte [que é mais estável] com dois novos 
elementos: com a sua simples presença, e com a preservação de sua 
natureza ativa na criança [divina, fruto da conjunção de ambas]. Esta 
continuação [ou descendência] pode ser chamada de Eros, mas também 
pode ser o próprio Hermes-criança na forma em que é descrito no Hino 
a Hermes [de Homero]”.

KERÉNYI. Hermes, guide of souls (1996, p. 117)

Aliás, a própria falta de pudor que o menino-deus demonstrou ao cantar os jogos 
eróticos proibidos de sua mãe com Zeus já fazia supor o acesso livre e direto a uma 
fonte de vida eterna, razão pela qual Hermes “guia aqueles que estão mortos”.

Há relatos não clássicos, provavelmente tradições secretas extraídas de relatos 
orais pertencentes aos cultos de Mistério, em que Eros é descrito como sendo 
filho de Hermes (Kerényi, 1996). Nestes, Eros tem dupla natureza: rude e sutil, 
limitado e pleno (Platão, 203c) Na antiga Trácia, por outro lado, havia várias 
referências a Príapo como sendo também um dos filhos de Hermes (Kerényi, 
1996). Príapo guarda não somente jardins, mas também tumbas, que são mortis 
et vitae locus, local de vida e de morte (Kerényi, 1996). Aliás, um dos epítetos 
atribuídos ao próprio Hermes é qui animas ducere et reducere solit (aquele que 
guia as almas adiante e depois as traz de volta). Não há aqui uma clara associação, 
não somente iconográfica, mas também ontológica, entre a virilidade física e a 
espiritual? Não é esta, em termos conceituais, a condição exposta pelo mito do 
João de Ferro do artigo referido, em que o jovem precisa libertar-se do universo 
feminino para obter o seu status paternal, protetor e fecundante? Não é esta, 
enfim, a queixa que ouvimos tão freqüentemente de nossos pacientes? Homens 
acuados e apequenados diante dos desafios da pós-modernidade, e mulheres que 
se queixam de seus homens que não as “fecundam” parecem ser, cada vez mais, 
os clientes de nossos consultórios.

Parece que todas estas alusões mitológicas e iconográficas à virilidade física e 
espiritual de Hermes se referem ao hábito da Frígia de se erigir grandes falos sobre 
os túmulos — inclusive de mulheres —, de forma a sinalizá-los, e tais símbolos 
referem-se à imortalidade da alma. Ora, se na Antigüidade a imortalidade da 
alma era simbolizada pelo falo ereto, estamos diante de uma representação que 

Eros tem
dupla natureza:

rude e sutil
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(…) “pois talvez, apesar de tudo, Hermes e Cristo não sejam tão estranhos 
um ao outro quanto os preconceitos teológicos nos levaram a acreditar.”

MEAD, The hymns of Hermes, (1991, p.83).

Em artigo publicado na edição número 8 desta revista pudemos refletir, a partir 
de uma lenda recolhida pelos Irmãos Grimm, sobre a atual condição psíquica e 
social dos homens. Naquele artigo, o autor apontava para o surgimento, em nos-
sos dias, de um homem vaidoso, frágil, intimidado e sentimentalista, que “preser-
va a vida, mas não é exatamente criador da vida”. As referências que o autor da-
quele artigo fez a diversas reportagens contemporâneas que citam homens que 
usam cremes, loções faciais e fazem face lifting, e a mulheres que se queixam da 
falta de parceiros interessantes, nem precisariam ter sido feitas: tais observações 
são cada vez mais corriqueiras em nossos consultórios. O autor apontou também 
para a total ausência, em nossa época, de uma iniciação ao mundo masculino: se 
as meninas de certa forma estréiam a sua feminilidade com a menarca — a pri-
meira menstruação —, os meninos continuam entregues às suas mães e à tutela 
escolar (que é essencialmente feminina), e posteriormente às suas namoradas e 
esposas, sem que disponham de um claro rito de passagem da infância à virili-
dade. Dizia aquele artigo — acertadamente — que as mães iniciam suas filhas no 
mundo adulto feminino, e, aos meninos, “faltam iniciadores masculinos”.

Não é o caso de aqui comentar as influências da anima no comportamento mas-
culino, nem o seu oposto, que de resto já são conhecidas de todos nós e cada vez 
mais encontradiças, mas sim apresentar uma poderosa referência mitológica à 
questão. Trata-se de Hermes, o Iniciador Masculino.

O Hermes grego tem uma nítida natureza fálica que poucas vezes é ressaltada. 
Seus mais primitivos altares e locais de culto foram as Hermas, que eram simples 
amontoados de pedras onde se prestava culto ao deus. Situadas ao longo dos cami-
nhos, nas encruzilhadas das estradas e nas fronteiras entre territórios, estas Hermas 
serviam não só como referência religiosa mas também como marcos geográficos 
(Lopez-Pedraza, 1999). Com  o tempo, contudo, os altares construídos a Hermes 
foram se aperfeiçoando, e a partir de um certo momento deixaram de ser simples 
pilhas de pedras para se transformarem em sólidos pilares quadrangulares. Tais 
pilares, igualmente chamados de Hermas, encontram-se firmemente assentados 
sobre o solo e ressaltam a antiga quaternidade helênica dos quatro elementos 
que dão origem ao mundo manifestado. Mais ainda, estes pilares quadrangulares 
eram encimados pela cabeça do deus representado de barba longa, evidenciando 
sua qualidade adulta e viril. Foi precisamente nesta época em que Hermes pas-
sou a ser representado de maneira itifálica, ou seja, com seu falo ereto (fig. 1):

“As imagens religiosas erigidas em sua honra ou exibiam um estilo cileno, 
em que a imagem era um falo de madeira ou de pedra, ou então um estilo 
parecido em que a imagem era um pilar retangular com uma cabeça e 
um falo ereto (…)”

KERÉNYI, Os deuses gregos (1997, p. 136)

Aqui já emerge de maneira clara o forte componente sexual de Hermes (fig. 2), 
que de resto já havia surgido no Hino a Hermes escrito por Homero, em que o 
jovem deus, recém-nascido e acompanhado por sua lira, descreve com palavras 
picantes e despudoradas os prolongados jogos eróticos havidos entre seus pais, 
Zeus e Maia. É desnecessário dizer que se o amor romântico é associado a Apolo, 
o amor erótico e genital é associado a Hermes.1 De qualquer forma, nesta repre-
sentação iconográfica que retrata Hermes com seu falo ereto, encontra-se uma 
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Notas

1. A falta de pudor e dignidade representa uma das características de Hermes e é arquetípica.
Se um psicoterapeuta insiste demasiado sobre o aspecto nobre de sua personalidade, pode-se afirmar
que ele tem pouco contato com Hermes. Cf. LOPEZ-PEDRAZA, Hermes e seus filhos, p. 20-1.

2. Compare-se, p. ex., com Gênesis 32, 26 e também com Mateus 11, 12. Compare-se também com os 
violentos e rudes relatos folclóricos dos mitologemas celtas do Graal e da cavalaria medieval.
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iniciável, era preciso ter cometido um crime: homens “inocentes” não seriam 
dignos de receber a iluminação (Campbell, 1978). E também poderia comentar 
as várias referências à “rudeza” enquanto pré-requisito espiritual em outras 
tradições que não a greco-helênica.2 Mas renuncio a estas e outras considerações 
nem tanto por questão de espaço, mas por representarem elas um tipo de 
masculinidade demasiadamente remota daquela que é socialmente prescrita ao 
homem contemporâneo.

Talvez 2000 anos de cristianismo tenham efeminado sutilmente o espírito 
masculino e nos feito esquecer que atributos como ingenuidade, pureza e candura 
angelicais se aplicam bem a tenras crianças, mas não a Homens. Resta a nós 
que nos dizemos terapeutas, contudo, indagar da relação mitológica e arcaica 
entre virilidade física e espiritual, e perguntar até que ponto nossos e nossas 
pacientes — quando não nós mesmos! — renunciamos às antigas representações 
dos orgulhosos e viris deuses itifálicos que ainda habitam a nossa alma.
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é exatamente o contrário e antítese do comportamento socialmente esperado e 
exigido dos homens contemporâneos. KÉRENYI, por exemplo, descreve túmulos 
gregos muito antigos encimados por imagens itifálicas representadas ao lado de 
borboletas. Num destes túmulos, o Hermes barbudo se masturba e derrama, de 
seu falo, quatro gotas de esperma sobre uma grande borboleta. Ora, borboleta, 
em grego, tem o mesmo nome da alma, psyche (já a mariposa é chamada de 
phallaina, palavra feminina cujo masculino é phallos) (Kerényi, 1996). Assim, 
há aqui uma outra representação da alma imortal relacionando-se com a fonte 
inesgotável da vida. Contudo, esta fonte de vida adquire um marcante caráter 
masculino, seminal, como que de semente que se posterga a si mesma, numa 
preservação que tanto pode ser física quanto expressa por uma herança espiritual, 
paterna e hermética.

Neste ponto de meu artigo eu poderia me estender nas origens platônicas do 
mito de Eros, que sob certo ponto de vista também acentuam o caráter de 
virilidade espiritual; nestes relatos, a busca de Deus começa, necessariamente, 
na busca puramente sensual de um corpo desejável. Poderia também comentar 
a tradição dos Kabeiroi (ou Cabiros), uma arcaica religião de Mistério típica e 
exclusivamente masculina na qual, para que um candidato fosse considerado 

Hermes itifálico
Pintura em vaso grego
Hamilton Collection
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Psicologia Analítica: 
Aproximações Kundalini 
Yoga e o Despertar do Amor 
Através dos Chakras
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➜ndividuação
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O propósito deste estudo é apontar alguns aspectos dos caminhos 

percorridos por Jung em sua obra “The Psychology of Kundalini Yoga” 

que influenciaram grandemente a sua prática clínica, enfatizando o 

processo que possibilita o surgimento do amor como força psíquica. 

Nosso tema, com base na perspectiva junguiana, é o encontro entre 

o feminino e o masculino, de modo a favorecer a compreensão 

do desenvolvimento do chakra cardíaco. Os arquétipos da anima 

e do animus, no início vivenciados como projeções, tornam-se 

conscientes, e mais integrados, seja no homem ou na mulher. O 

resultado percebido pelo ego é uma experiência do Self, ou do amor, 

descrito como Anahata, centro cardíaco.
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Quando observarmos um triângulo no interior de um chakra com o vértice apon-
tado para baixo estamos diante da força do feminino que é também chamada 
Yoni, que é a representação deste. Na imagem que se segue, gostaria de chamar 
à atenção para os chakra, representando a totalidade da transformação inicial, 
numa qualidade intuitiva. 

Há sete chakras principais que são os pontos focais para delinear e transmutar 
energia dos corpos sutis em forma utilizável. 

O chakra é uma forma de vórtice de energia criado por dois sistemas de energia 
entrelaçados juntos:

Um deste, fluindo na espinha vertebral, é emanado do centro e flui 
através da periferia em espiral ampliada, representando um fluxo motor. 
O segundo fluxo, que ocorre na superfície do corpo etéreo, espirala 
internamente, estreitando à medida que entra, é o receptivo ou fluxo 
sensorial. Estas duas espirais fluem paralelas uma em relação à outra, 
mas em direções opostas, e podem ser comparadas ao caminho de um 
parafuso com os fios entrelaçados, nos quais pode-se dizer que um corre 
nos sulcos do outro. (Boadella, 1987, 1990 pg. 210)

Cada chakra está também associado a um elemento, do mais grosseiro ao mais 
sutil. “Um outro ponto de vista para explicar a série de chakras seria a evolução 
da matéria grosseira para a sutil, matéria psíquica [...] a idéia hindu de transfor-
mação dos elementos da terra para o éter” (JUNG, 1932, p. 43).

Os sete chackras.

50 - Hermes13

O trabalho de Jung descrito nos Seminários sobre Kundalini Yoga (1932) 
se inicia no atendimento analítico de uma mulher de origem européia que 
fora criada no Oriente, e que apresentara sonhos e fantasias que Jung só 
pôde compreender depois de ter entrado em contato com a obra de Sir John 
Woodroofe, “The Serpent Power” (JUNG,1932 p. 32). Este estudo consiste 
na tradução do Sat-cakra-nirūpa e Pādukā-pañcak, um estudo minucioso sobre 
os chakras. Para Jung o conhecimento do simbolismo da Kundalini Yoga pode 
elucidar sintomas relatados por sua paciente que, de outro modo, pareceriam 
sem sentido. A paciente trazia manifestações do assim chamado despertar da 
Kundalini, o que o levou a mergulhar no estudo dos textos orientais, em especial 
do Kundalini Yoga.

Kundalini ou libido, da raiz sânscrita kundal, apresenta-se como uma serpente 
três vezes e meia enrolada sobre si mesma, localizada na base da coluna 
vertebral, no corpo denso ou no canal central, Sukumnā nādi em termos de 
anatomia sutil. Para Feuerstein (1989), a Kundalini pode ser assim descrita: “uma 
manifestação microcósmica da energia primordial ou Śakti.” É o Poder Universal 
(do macrocosmo) no corpo-mente finito (microcosmo). Kundalini é a fonte de 
toda energia no homem e no Universo, quer seja sexual, emocional, mental, 
psíquica ou espiritual. “Ela é a anima” segundo Jung (JUNG, 1932, p. 22). 
Quando a Kundalini atinge o chakra localizado no espaço entre as sobrancelhas, 
o casamento está consumado na expressão máxima da transcendência: Śiva e 
Śakti estão unidos causando uma total transformação na nossa personalidade.

No seu movimento ascendente, esta energia ganha atributos diferentes em 
cada um dos chakras, na medida em que nossa consciência se desenvolve. Para 
Jung, cada chakra é um mundo em si mesmo e deve ser observado no seu rico 
simbolismo da mesma forma como nós olhamos para um sonho: “nós olhamos 
para todos os símbolos e tentamos construir o significado que eles parecem 
indicar pela totalidade de seus atributos” (JUNG, 1932, p. 23). O sistema 
Kundalini Yoga está inserido no Tantrismo, um movimento não-ortodoxo que 
se desenvolveu dentro do Hinduismo, com raízes anteriores à chegada dos 
indo-arianos à planície gangética (1500 AC). Representa uma contracultura 
dentro do Hinduísmo, pois dentre outros aspectos se opõe – tais como as outras 
escolas não-ortodoxas como o Budismo e o Jainismo – ao sistema de castas; no 
entanto, ao contrário destas duas últimas, enfatiza a celebração do corpo, que 
é entendido como a representação do Infinito (Śiva) no Finito (Śakti). A mulher 
adquire, no Tantrismo, posição predominante, sendo entendida como a própria 
deusa, presença real e viva da divindade no mundo material. 

O Tantra diz: “Śiva sem a Śakti não passa de um cadáver (śava). A ereção comprova 
o poder feminino”. Este simbolismo do masculino e do feminino como percepção 
cósmica é parte da realidade diária. O universo nasce do desejo que é considerado 
um meio legítimo nos rituais tântricos para se chegar ao êxtase através da união 
sacralizada. Todo prazer é de ordem espiritual e o corpo é venerado como um 
vaso alquímico, lugar da transmutação da matéria em divindade, ou da própria 
prima matéria em ouro filosofal. A iluminação (Samādhi) ocorre no corpo, 
incluindo os ritos sexuais, maithuna. Embora não seja nosso propósito aqui 
enfatizar esta prática, vale ressaltar que nesta união o poder da mulher está 
fortemente destacado:

Para conhecer o êxtase, o homem deve ficar unido à śakti por longo tempo, 
impregnar-se de sua energia magnética, até que a ‘divina vibração’ o invada. 
Basta para isso uma atenção calma, mas infalível, a tudo que se passa no corpo, 
às trocas que se efetuam. (LYSEBETH, 1990 p. 188).

Todo prazer é de 
ordem espiritual e 
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quatro pétalas que formam a mandala da terra, ou Mūladhara chakra, mas não 
em completa união. Neste primeiro “encontro” o linga brilha como relâmpago e 
a energia que ele irradia é fresca como uma lua cheia, enquanto a energia da 
Kundalini Śakti é quente. Assim, eles estão em oposição eterna. O linga é negro, 
tornando-se cinza brilhante pela irradiação que ele emana. De acordo com algu-
mas escrituras, ele tem a cor de uma folha verde tenra, e a Kundalini Śakti que o 
circunda é verde escuro. 

No centro cardíaco, o linga não tem mais a representação dos princípios mascu-
lino e feminino, mas sim de consciência. Esta força tem aqui a função de inspirar, 
de guiar, conduzindo a energia para cima. (JOHARI, 2000, p. 116).

A terceira forma deste encontro amoroso se dará no Ājñā chakra, onde nossa 
consciência está liberta das ilusões do ego, além do mundo fenomênico.
“O infinito está contido no finito, a gota e o oceano são um só” (JOHARI, 2000, 
p. 67). Śiva e Śakti estão contidos num abraço indissociável. Este é o território 
do amor Transcendente. 

“Isto é algo que eu não posso provar filosoficamente [...] é uma experiência 
psíquica que na prática se expressa por um sentimento de libertação [...] 
tornamo-nos capazes de olhar a tensão dos opostos do mundo sem 
agitação” (JUNG, 1932, p. 83).

O mundo fenomênico está transcendido neste estágio. A integração de ambos 
forma um Hexagrama ou a Estrela de David. É deste casamento que podemos 
falar para o nosso atual estado de desenvolvimento da consciência: “nós pode-
mos dizer que nossa civilização atingiu o estágio do Anāhata - nós superamos o 
diafragma” (JUNG, 1932, p. 46). A princípio, esta afirmação de Jung pode pro-
vocar estranhamento, mas ele a fez no contexto entre as duas guerras mundiais, 
quando praticamente todos se deram conta de que “as coisas que mais tem 
peso são aquelas da impoderabilia, coisas que você não mensura, como opinião 
pública ou infecção psíquica” (JUNG, 1932, p. 46). Por outro lado, a psicologia 
do Manipūra chakra (o terceiro centro), associado às emoções, ao fogo das paixões, 
e que está, no entanto, bem próxima a nós, exigindo que sejamos ainda polidos 
com as pessoas para evitar as explosões do Manipūra. (JUNG, 1932, p. 41).

O encontro dos dois triângulos no Anāhata chakra representa o equilíbrio que é 
obtido quando estes dois princípios se encontram em harmonia, depois de ter 
deixado a identificação com as emoções, ou seja, depois de ter atravessado o 
Manipūra chakra. Também podemos dizer que no chakra do coração está o equilíbrio 
dos três centros abaixo e dos três centros acima dele. Motivada pelo amor, pela 
ação da partilha, a energia pode se mover tanto para cima quanto para baixo. O 
individuum está em harmonia com o mundo externo e interno. Esta é a manda-
la da devoção, da fé, amor e compaixão. Visnu é o senhor da compaixão, pois a 
preservação, que é seu principal atributo, pede compaixão. (JOHARI, 2000, p. 66).

Como se pode observar trata-se de um grande avanço em termos de transforma-
ção, mas, para os iogues, ainda assim, estamos frente a um obstáculo: a compaixão 
se coloca como um obstáculo no caminho da Kundalinī porque ela cria apego, não 
um apego aos desejos da mente nem aos objetos de gratificação dos sentidos, mas 
um apego ao desejo de ajudar o mundo, podendo criar ainda assim certa inflação.

O coração é uma imagem simbólica associada aos sentimentos e o ar é caracte-
rístico do pensamento. No mundo todo o coração está associado ao sentimento. 
Quando nossa consciência está no coração, nós somos regidos pelo elemento ar, 
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O interesse de Jung pelo Kundalini Yoga deveu-se aos aspectos psicológicos deste 
sistema e não aos aspectos filosóficos ou religiosos. Estudando a anatomia do 
corpo sutil através dos chakras, Jung considerou que a simbologia destes “são 
imagens primordiais do inconsciente ou as matrizes impensáveis de nossas 
idéias, portanto as condições a priori da imaginação [...] algo com órgãos 
psíquicos” (JUNG, 1932, p. 61.)

Assim sendo, o percurso de desenvolvimento humano na cosmogonia tântrica 
pressupõe o despertar da Kundalini através dos seis centros principais: tal jornada 
equivale ao processo de individuação. “Ativar o inconsciente significa despertar 
o divino, a devī, a Kundalinī – para começar o desenvolvimento da consciência 
supra-pessoal dentro do indivíduo para reativar a luz dos deuses.” (JUNG, 1932, 
p. 68). Em outras palavras, o conceito junguiano de psique pode ser aplicado ao 
corpo sutil que seria então representado por seis rodas principais de condensação 
de energia, chamadas chakras.

Como não seria possível apresentar cada uma destas rodas de energia e 
os comentários desenvolvidos por Jung, gostaríamos de fazer um recorte 
apontando para a profunda transformação que ocorre quando a pessoa atravessa 
o diafragma, depois de ter percorrido os três primeiros centros.

Segundo Jung “o diafragma representa a superfície da terra” (JUNG, 1932, p. 36)
e atravessá-lo nos coloca na posição verdadeiramente humana, pois pela primeira 
vez, ficamos em pé sobre a Terra. Ao invés de seguir nossos impulsos neste estágio 
nós começamos a criar um certo cerimonial que nos permite chegar a uma desi-
dentificação das nossas emoções, para superá-las. No Anāhata Chakra nos tornamos 
Purusa: o Homem Supremo, a essência do homem; o assim chamado homem pri-
mordial se torna visível, “uma figura diminuta que é o divino Self” (JUNG, 1932, 
p. 39). 

Purusa é idêntico à substancia psíquica do pensamento, valor, e sentimento.
A individuação começa aqui (JUNG, 1932, p. 39). Jung faz uma distinção entre 
individuação e individualismo: não se trata mais de se tornar um ego, porque 
individuação não é mais a busca do ego. Aqui o ego se descobre como um mero 
apêndice do Self, numa espécie de conexão frouxa. O desenvolvimento do ego é 
a tarefa no Mūladhara, nosso primeiro chakra, bem distante deste quarto centro.

O Self expressa um processo impessoal, a vida se torna maior porque já não se 
trata de viver a própria vida, mas uma vida plena onde o todo é contemplado, 
onde não há a separação entre o Eu e o Outro. Jung diz:

Você faz as coisas como se fosse um estranho: você comprará como se 
você não estivesse comprando, ou como São Paulo expressou: “Não sou 
eu mais eu que vive, é o Cristo que vive em mim”. (JUNG, 1932, p. 40).

A imagem deste chakra nos mostra dois triângulos entrelaçados: um cujo vértice 
aponta para cima, representando o elemento masculino, Śiva, enquanto o outro 
aponta para baixo, expressão do feminino, Śakti. O poder do masculino e do 
feminino como expressão da vida erótica aparece aqui pela segunda vez dentro 
desta transformação. A primeira está no chakra básico (Mūladhara), traduzindo 
o mundo dos fenômenos (sansāra) o primeiro obstáculo a ser superado. Aqui a 
polaridade masculino-feminina se conjuga no amor carnal. 

Os desejos e emoções ainda impedem nosso percurso. Os princípios masculino-
feminino, Śiva-Śakti, ou Linga-Kundalinī estão juntos no triângulo do interior das 
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individualista, já que individuação é abrir-se para algo maior que o ego, o que 
constitui a mais difícil das tarefas. A dificuldade de compreender o que é o Self 
vem do fato deste conter também o lado inconsciente, sendo aquilo realmente 
somos, para além do ego consciente. “A experiência que nos conduz ao Anāhata 
nos eleva acima das emoções, para aquele lugar onde o Purusa é visto pela pri-
meira vez, onde temos o primeiro vislumbre do Self” (JUNG, 1932, p. 38). 

APROXIMAÇÕES DA PSICOLOGIA ANALÍTICA – ANAHATA CHAKRA
O desenvolvimento humano, seja para a psicologia ocidental, seja para a psicologia 
oriental, tem seu início no desenvolvimento do ego. Segundo a kundalini 
yoga, os chakras inferiores: muladhara (chakra raiz), svadhishtana (chakra sexual), 
manipura (chakra do umbigo) correspondem aos estágios desse desenvolvimento. 
Embora ele não ocorra linearmente, usaremos uma designação linear de forma a 
compreender uma possível aproximação entre os conceitos de ego e Self.

Neumann (1995) atribui o nome de Uróboro ao estágio original, tanto do 
desenvolvimento feminino quanto do masculino. Nesta fase, o feminino encontra-
se no estágio de auto-conservação: o ego permanece unido ao inconsciente materno 
e ao Self. A dominância do materno equivale a uma separação e estranhamento 
em relação ao masculino, impossibilitando um encontro individual e total entre 
masculino e feminino. Galbach (1995) descreve que, para o masculino, o auto-
encontro atrela-se, essencialmente, ao desenvolvimento da consciência e à 
separação dos sistemas consciente-inconsciente. Em direção oposta, portanto, à 
identificação primária com a mãe.

Já para o feminino, o auto-encontro é primário. Pode permanecer na relação 
primordial de identificação com a mãe, desenvolver-se e chegar a si mesmo, 
sem ter de deixar o círculo da Grande-Mãe. Quando isto ocorre, o feminino 
continuará infantil e imaturo, no sentido do desenvolvimento da consciência, 
embora não alienado de si mesmo Na mitologia, reconhecemos o fenômeno na 
relação simbólica de Deméter e Coré. O mesmo quadro, no masculino, causaria 
uma possível castração. Esta situação é simbolizada mitologicamente, pelas 
deusas-mães e seus filhos-amantes que são castrados, morrem e renascem. Por 
exemplo: Afrodite e Adônis, Cibele e Átis.

No homem, a identidade de si, enquanto masculino, desenvolve-se por meio 
do separar-se da relação primordial, na medida em que a identificação com o 
outro, a mãe, evidencia-se desde cedo como falsa. A experiência permanece 
ativa na tendência de estabelecer relações por separação e confronto, objetivas, 
relações à distância no mundo consciente do logos e, também, na de não querer 
identificar-se, inconscientemente, com o outro.

Dentro do desenvolvimento feminino também, para que a mulher possa atingir 
a consciência, é importante a dissolução da totalidade inicial. Assim, o feminino 
prepara-se para ‘ser diferente’, centrando-se ‘fora de si’, por meio de um outro, 
masculino, que tem o papel de consciência libertadora, vivenciado como trans-
pessoal ou pessoal, como externo ou interno.

Neumann (1995) descreve como Uróboro patriarcal a aparição do arquétipo 
do pai, em que o feminino vivencia o espírito como um númen masculino 
transpessoal desconhecido que penetra e se apossa de si, que a arrebata e 
possibilita a experiência de sair de si mesma. Esse estágio surge na mitologia 
como o deus que se apossa da virgem como chuva, vento, raio, lua, ou penetra 
na mulher como falo numinoso em forma animal, como cobra, pássaro, touro.
Também está presente nos deuses da fecundidade, como Dionísio ou Shiva. Ao 

Um indivíduo
que não se abre
para o processo
de individuação 

torna-se um 
individualista
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que nas culturas primitivas está associado ao espírito. A conexão entre espírito e 
vento deve-se ao fato de se pensar que o espírito originalmente era a respiração, 
o ar que se inspira e expira. Com a última expiração, o espírito deixava o indiví-
duo. “A idéia original de espírito ou das coisas psíquicas é a idéia da respiração 
ou do ar [...] e a mente como lhes disse, em latim é animus que é idêntica à 
palavra grega ảnemos significando vento” (JUNG, 1932, p.44). Assim sendo, em 
muitas línguas, a mesma palavra para designar vento designa também espírito. 
O elemento ar é responsável por todos os tipos de movimento, dentro e fora do 
corpo, é o prāna, energia em forma de força vital.

Segundo Jung, é no coração que as coisas psíquicas começam, onde se tem o 
primeiro contato com a existência real. No reconhecimento dos sentimentos e 
idéias é que podemos ‘ver’ o Purusa. 

É o primeiro vislumbre de um ser dentro da sua existência psicológica 
ou psíquica que não é você mesmo – um ser dentro do qual você está 
contido, que é maior e mais importante do que você, mas que tem uma 
existência inteiramente psíquica. (JUNG, 1932, p. 46). 

Em muitas tradições o coração é reverenciado como o centro da devoção e da 
transformação despertando sentimentos de renúncia e desapego. Uma pessoa 
inspirada pelo quarto chakra é livre da raiva e do ciúme, torna-se amorosa, 
paciente e calma. Dedicação, devoção (bhakti), fé e autoconfiança são as forças 
motivacionais que governam este ser. 

Este amor devocional, presente no Anahāta, constitui uma escola de pensamento na 
Índia, conhecida como Bhakti Yoga. Da raiz sânscrita bhaj significa “participar de”. Pelo 
amor e no amor, participamos da Vida Maior daquilo que os mestres do Bhakti 
Yoga chamam de Pessoa Divina” (Feuerstein, 1989 p. 205). 

Trata-se do Purusa:

Como alma universal que tudo envolve, o Purusa também tem caráter mater-
no. Como ser primitivo, ele representa um estado psíquico primitivo: ele é o 
envolvente e o envolvido, mãe e filho ainda não nascido, um estado indiscri-
minado, inconsciente. (JUNG, 1999, p. 650). 

Não é um amor que vem da cabeça (Ājñā cakra), nem tampouco dos genitais: é 
o amor do coração, do Anāhata cakra, onde o indivíduo ouve o som que “não é 
tocado.” Este som está associado ao animal que rege este centro, que é o cervo, 
que salta com alegria e leveza, com olhos de inocência. Há uma lenda na Índia 
que diz que o cervo ama os sons puros e no passado os caçadores usavam a 
flauta para capturá-lo. O amor pelos sons internos é o amor da pessoa que está 
no quarto cakra.

O êxtase é obtido pela total entrega do indivíduo, um transbordar de felicidade 
que atinge todos os sentidos. Talvez a maneira mais fácil para nós ocidentais nos 
aproximarmos deste tipo de Amor, seja através do canto, que é entendido, aliás, 
como uma lembrança meditativa desse grande encontro com o Self.

Naquele maravilhoso texto que trata do desprendimento do ego para se chegar 
à realização plena, a Bhagavad Gītā, Krisna, como o pastor do amor, promete aos 
seus devotos: “Quem assim me conhece, liberto de ilusões em seu coração, e a 
mim se consagra sem reserva, esse vem ter comigo” (Capítulo 15, verso 18).
Um indivíduo que não se abre para o processo de individuação torna-se um 

Segundo Jung,
é no coração que 
as coisas psíquicas 

começam
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aceitar a situação de ser possuído, o feminino ultrapassa a autoconservação da 
relação primordial com a mãe e é conduzido, através da renúncia, à resolução do 
medo e sua transformação em êxtase e orgasmo. A comoção orgástica, ainda que 
se manifeste no corpo, assume um caráter espiritual, especificamente feminino. 
Trata-se de um fenômeno relacionado ao símbolo da lua na mitologia, diferente 
da lógica abstrata do espírito masculino-patriarcal.

A fase de auto-renúncia implica no perigo do feminino tornar-se vítima do 
masculino, ou de não poder diferenciar-se posteriormente dele. Pelo contrário, 
identifica-se com ele, acarretando a inimizade da Grande Mãe, em seu aspecto 
negativo. Quando o feminino é dominado pelo Uróboro patriarcal, permanece 
em servidão ao espírito e tão alienado de si mesmo, que perde a relação com a 
sua feminilidade, inclusive com seu corpo.

A atuação do Uróboro em seu aspecto negativo, como espírito fascinante, con-
figura a filha do “pai eterno”. O espiritual transpessoal, ao qual o feminino vin-
cula-se, também pode surgir personalizado em um grande homem, conduzindo 
a mulher a viver sua vida como anima de um homem, como inspiradora, o que 
significa a perda de sua individualidade. Pode, inclusive, tornar-se estéril, porque 
se desconecta de seu lado sombrio e fértil da terra.

A possessão pelo animus também explica o não poder diferenciar-se do mas-
culino: o feminino torna-se vítima da tendência à relação de identificação, e 
se aliena da própria natureza, à medida que desenvolve excessivamente o lado 
masculino. A fixação no Uróboro patriarcal pode significar um entrave à relação 
mulher-homem, no sentido de que despreza a relação com o homem real.

Enfim, a sociedade patriarcal caracteriza-se pela dominância dos valores mas-
culinos em oposição aos femininos, além da máxima repressão possível do 
inconsciente.

Como podemos, então, amar? Esta indagação nos remete à jornada da criativi-
dade interior.

Quando somos centrados no ego, vivemos acreditando que somente nossa pró-
pria consciência é real; os outros apenas existem em relação a nós. Nessa medida, 
só podemos amar do andar superior, ou seja, através de uma relação hierárquica, 
o que conduz ao isolamento. Nessa condição, começamos a nos perguntar: por 
que nos sentimos sós? Por que não nos sentimos amados? Por que, de fato, não 
nos sentimos aptos a nutrir amor incondicional por outra pessoa?

Nosso tema, com base na perspectiva junguiana, é o encontro entre o feminino 
e o masculino, dentro do dinamismo do desenvolvimento do chakra cardíaco. 
Masculino e feminino significam, aqui, grandezas simbólicas. Não devem ser iden-
tificadas com o homem e a mulher concretos, já que a psique masculina contém 
os elementos contra-sexuais femininos – que Jung denomina anima – e a psique 
feminina, os elementos contra-sexuais masculinos – animus. Por outro lado, 
para a possibilidade de um encontro caracterizado por uma relação individual, 
de amor, entre masculino e feminino, é necessária a integração anima-animus.

A pré-formação arquetípica dessa situação amorosa individual manifesta-se 
no mito de Amor e Psique. No encontro masculino e feminino, as estruturas 
consciente e inconsciente relacionam-se como totalidade. Não obstante isto 
acompanhe todo o desenvolvimento humano, é na metanóia que adquire maior 
emergência. Em outras palavras, surge intrapsiquicamente, na conscientização, a 

Por que nos 
sentimos sós?
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Shiva e Shakti.
http://www.yoga-shakti.ch/html/tantra.html
Acesso em 16.nov.2008.
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relação do masculino com seu próprio feminino e do feminino com seu próprio 
masculino, o que, muitas vezes, pode provocar rupturas em reações conjugais, 
pois requer uma profunda transformação e tolerância mútua durante o processo.

A assimilação do lado feminino, pelo homem, integra seu processo de individua-
ção, e pode revestir-se de sofrimento, já que a cultura patriarcal não estimula 
este processo. A assimilação do lado masculino pela mulher é diferente: espera-
se que a mulher cumpra os papéis masculino e feminino ao mesmo tempo.

No decorrer do processo de individuação, masculino e feminino superam a cons-
ciência patriarcal e vivifica-se a possibilidade da alteridade, nível de consciência 
no qual os opostos convivem e são entendidos como de mesmo valor, um não 
sobrepujando o outro. Na alteridade, a consciência matriarcal pode conviver 
com o modo de funcionamento patriarcal.

Segundo Neumann (1995), a consciência matriarcal domina onde a consciência 
ainda não está – ou não está mais – patriarcalmente liberada do inconsciente. 
Isso ocorre nos primórdios da história do homem, na infância e nos processos 
criativos da individuação.

Não se pode esquecer que o criativo, em sua essência, está relacionado com 
a consciência matriarcal, pois não é a consciência, mas o inconsciente que 
é criativo, e porque toda realização criativa pressupõe todas as posturas 
de gravidez e de relação que reconhecemos como consciência matriarcal. 
(NEUMANN, 2000,  p.96).

A realização cultural da pessoa criativa sempre representa uma síntese da cons-
ciência receptiva-continente-matriarcal e da consciência realizadora-patriarcal.

O feminino, no transcorrer da individuação, retrai-se da relação com o parceiro 
externo, a fim de experimentar, em um nível superior, as instâncias internas, às 
quais precisou renunciar no início do seu desenvolvimento. As mesmas conste-
lações arquetípicas - símbolos e conteúdos - são reativadas, agora em função 
da personalidade total, de um desenvolvimento que tem seu centro não mais no 
ego, mas no Self, como centro da psique unida.

Gostaríamos de terminar com um poema de Rabindranath Tagore:

A MINHA ORAÇÃO
Dê-me a suprema coragem de amar, eis minha oração – a coragem de falar, 
fazer, sofrer ao Seu dispor, de deixar todas as coisas ou ser deixado sozinho. 
Fortaleça-me com incumbências perigosas, honre-me com dores e me ajude 
a galgar o mau humor que diariamente se sacrifica a Você.

Dê-me a suprema confiança de amar, eis minha oração – a confiança que 
pertence à vida na morte; a vitória na derrota, ao poder oculto na mais frágil 
beleza, àquela dignidade na dor que aceita o dano e se recusa a devolvê-lo.

Dê-me a suprema 
coragem de amar,
eis minha oração
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a imposição das 
mãos significa uma 

transferência de 
energia ou de poder

a própria ao paciente. Nesse contexto, encontramos alguns grupos que dizem 
que também é possível comunicar algo maior do que nós mesmos e que não nos 
pertence. Deste modo, “a imposição das mãos significa uma transferência de 
energia ou de poder” (CHEVALIER, 2003, p.592).

Quando se trabalha as mãos de alguém, se trabalha o corpo inteiro. Tem-se na 
antropologia antiga o simbolismo dos cinco dedos, que se relacionam às partes 
do corpo, aos chakras2 e aos planetas:

POLEGAR: cabeça, Manipura (3º chakra) e Vênus;
INDICADOR: vesícula biliar, Anahata (4º chakra) e Júpter;
MÉDIO: baço e pâncreas, Vishuddha (5º chakra) e Saturno;
ANULAR: fígado, Muladhara (1º chakra) e Sol;
MÍNIMO: coração, Swadishthana (2º chakra) e Mercúrio.

Deste modo, nossas mãos agregam, todo o nosso corpo (microcosmos) e, simbo-
licamente, todo o Universo (macrocosmos).

TOQUES SUTIS

A CALATONIA
A Calatonia foi criada por Pethö Sándor (1916-1992), médico e psicólogo hún-
garo radicado no Brasil desde 1949. Sándor (1974) destacava que a palavra cala-
tonia se origina do verbo grego khalaó, significando “relaxação”, “alimentação”, 
“afastamento do estado de ira, fúria, violência”, “abrir uma porta”, “deixar ir”, 
“retirar os véus dos olhos”,…

A Calatonia é realizada com o terapeuta sentado aos pés do paciente, 
relembrando a conversa confortante do médico ao pé da cama do paciente, 
tocando de forma muito leve, as falanges distais dos dedos dos pés através dos 
dedos correspondentes das mãos do terapeuta. Seguindo a seqüência médio/
indicador/anular/mínimo/hálux – correspondendo à hierarquia dos elementos 
terra/água/fogo/ar/e sua síntese –, depois se toca a sola dos pés em dois pontos 
– o primeiro após o arco plantar e o segundo acima do osso calcâneo –, um oitavo 
toque sustentando o calcanhar, e o nono toque no início da barriga da perna.

Existem algumas variações da Calatonia como as realizadas nas mãos e na cabeça. 
A Calatonia nas mãos segue a mesma seqüência apontada na dos pés. Já a 
Calatonia na cabeça costuma ser realizada com o paciente também deitado em 
decúbito dorsal e o terapeuta apóia a cabeça do paciente com suas duas mãos 
juntas em forma de concha, mais especificamente na região occipital do cérebro.

Também significando “tônus adequado”, a Calatonia tem como conseqüência 
o recondicionamento físio-psíquico em três níveis – físico, emocional e 
mental. No nível físico, refere-se ao relaxamento e descontração muscular, 
regulação das funções vegetativas como respiração, circulação sanguínea e 
linfática, pressão arterial… No nível emocional, Cortese (2008) destaca um 
correspondente relaxamento e regulação do “tônus afetivo”, reorganizando 
emoções carregadas de maneira desequilibrada por acontecimentos cotidianos 
e conflitos inconscientes. Já no nível mental, regula-se o “tônus mental”, com 
a eliminação de conteúdos mentais condicionados e dos lixos mentais que 
carregamos conosco no nosso cotidiano. Tal abordagem foi denominada por 
Sándor de psicologia organísmica.

A psicologia organísmica concebe o ser humano enquanto totalidade bio-psico-
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A idéia deste texto foi inspirada durante o curso de Cinesiologia Psicológica: 
Integração Fisio-Psíquica realizado no Instituto Sedes Sapientiae (SP) entre 2005 
a 2007. Composto por três anos de estudo e prática com trabalhos corporais 
variados coligados a uma compreensão da Psicologia Analítica de Carl Gustav 
Jung, durante esse percurso mergulhei na experiência de tocar e ser tocada 
dentro de um contexto de treinamento de psicoterapeutas.

Já no terceiro ano desta especialização, enquanto estudava, paralelamente ao 
curso, filosofias e religiões orientais, lia o livro Mudras: as mãos como símbolo do 
cosmos, de Ingrid Ramm-Bonwitt (1987). Houve um dia em que estávamos, eu 
e o grupo de “Cinesio”– como costumamos chamar esse curso –, numa aula em 
que realizávamos toques sutis. Em duplas, uma pessoa recebia e outra aplicava 
os toques. Enquanto eu descansava após a aplicação, observava minhas colegas 
de turma finalizando suas aplicações. Foi quando uma das colegas chamou 
minha atenção. Ela aplicava um toque sutil no topo da cabeça de sua colega, 
então na posição do paciente. Suas mãos, uma ao lado da outra, com as palmas 
voltadas em direção à cabeça, ligeiramente apontadas para o céu, lembraram-
me da posição de uma das Mudras que havia estudado na manhã do mesmo dia. 
Foi daí que me lancei aos estudos das semelhanças que este e outros toques sutis 
tinham com algumas mudras que pude ter contato no livro de Ingrid.

Esse escrito é produto dessa busca intuitiva de simplesmente ver se seria possível 
co-relacionar uma coisa com a outra.

OBJETIVO
Co-relacionar o simbolismo das mãos com a prática do trabalho corporal atra-
vés dos toques sutis e das mudras orientais. Serão privilegiados os exemplos de 
toques sutis e de mudras que possuem semelhança nas posições das mãos. A 
partir da descrição do ponto de vista oriental do significado de algumas mudras 
– semelhantes à posição das mãos em alguns toques sutis –, será realizado o que 
pode se chamar de “leitura arquetípica” dessas posturas, tentando revelar “os 
motivos base” que podem estar por detrás da posição das mãos evidenciadas nos 
toques sutis. Essa tentativa é uma amplificação simbólica1 da imagem corporal 
em questão.

SIMBOLISMO DAS MÃOS
De acordo com Leloup (2000), as mãos estão ligadas ao conhecimento. Quando 
tocamos ou apertamos as mãos de alguém estamos firmando um conhecimento. 
Para Chevalier (2003), a palavra manifestação tem a mesma raiz etimológica 
que a palavra mão, significando que manifesta-se o que pode ser seguro ou 
alcançado pela mão.

Para Leloup (2000), as pontas dos dedos, com sua função tátil, estão ligadas ao 
cérebro. Sempre que temos algo em nossas mãos, atribuímos um significado ao 
objeto tocado com nosso cérebro. As mãos ocupadas num trabalho manual, ou 
numa oração utilizando um terço, com a ritmicidade do movimento, podem ter 
efeitos psíquicos, como por exemplo, fazer com que a mente, a psique, se acalme.

O mesmo acontece com as artes plásticas, a pintura e a escultura: as 
posições relativas das mãos e dos dedos simbolizam atitudes interiores. 
(CHEVALIER, 2003, p.590).

A mão também é tida como um meio, por excelência, de curar. A prática da 
imposição das mãos é antiga e é por meio dela que o terapeuta/curador pode 
conhecer o corpo do seu paciente, comunicar-se com sua energia e transmitir 

manifestação
tem a mesma raiz 
etimológica que a 

palavra mão
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Terapeuta e paciente 
tocam-se dentro 

de um campo 
que confronta, 

intercambia, integra 
e transcende os dois

eventualmente ampliando a consciência numa reconexão com o organismo 
maior de que fazemos parte: no nível físico, passando pelo individual, social, de 
espécie, planetário e cósmico.

Com o terapeuta acontece o mesmo processo, pois a troca é dialética.

Terapeuta e paciente tocam-se dentro de um campo que confronta, inter-
cambia, integra e transcende os dois, constelando aquela energia de síntese 
que Jung chamou de função transcendente, provinda do eu inconsciente, 
e que o dr. Sándor denominou de terceiro ponto. (CORTESE, 2008, p.33).

O Dr. Sándor ressaltava a importância de ser considerado o fato de que 
sempre, entre duas pessoas, exista a presença de um ponto em comum 
que estava muito além das vontades, dos pensamentos organizados ou 
da consciência. Esse ponto nas profundezas do inconsciente poderia ser 
considerado o campo em comum entre ambas as partes, podendo ser 
chamado de “Terceiro Ponto". (DELMANTO, 1997, p.50).

Assim, como ressalta Cortese (1998) (2008), o terapeuta se desliga dos seus 
canais de avaliação marcados pelas funções pensamento e sentimento, funcio-
nando mais no eixo sensação e intuição, ao “ouvir” o paciente com a ponta dos 
dedos, deixando que as percepções intuitivas acessem a consciência.

Geralmente, antes do toque começar, o terapeuta costuma conectar-se com o 3º 
ponto, quase como que num estado meditativo, focando sua energia e atenção 
nesse ponto, ou, em outra linguagem, no campo interpessoal que se constela 
entre os dois, do qual provirá toda a energia necessária para o “reajuste dos 
pontos de apoio” tanto do paciente quanto do terapeuta.

É comum observar que alguns terapeutas, enquanto acessam esse estado de 
consciência, sentam-se confortavelmente sobre os ísquios, endireitam a coluna 
e colocam as palmas das suas mãos voltadas para cima, uma sobre a outra, de 
frente ao corpo abaixo do umbigo, também como uma forma de aquecer as 
mãos enquanto se prepara para tocar o paciente.

TOQUES SUTIS
Na região da cabeça também são realizados toques sutis. Um deles acontece 
com o paciente em decúbito dorsal e o terapeuta toca com os três dedos inter-
mediários o centro das sobrancelhas do paciente, com a mão direita.

Sua mão esquerda pode tanto ficar com a palma voltada para cima apoiada sob 
o seu colo, como tocando o chão.

Existe um toque sutil realizado na coluna vertebral que também merece des-
taque para esse propósito. O paciente fica em decúbito ventral e o terapeuta, 
ao seu lado, toca seu osso sacro com uma das mãos e as pontas dos dedos 
próximas umas das outras, uma tocando a outra, mais ou menos durante uma 
série de três respirações do paciente. O terapeuta, então, vai abrindo a palma 
da mão em cada série, o que acontece também em três tempos, até que a 
palma da mão toque por inteiro a região da coluna. Depois, o terapeuta segue 
com sua mão um ponto acima ao tocado anteriormente na coluna, com a mão 
no primeiro tempo (pontas dos dedos se tocando) e, assim sucessivamente, até 
chegar à nuca, podendo finalizar o toque na parte mais alta da cabeça. Esse 
trabalho pode receber uma leitura oriental, em que a energia vai ascendendo 
na Kundalini passando por todos os chakras.
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social, ou numa só palavra, enquanto organismo. Dessa perspectiva, qualquer 
forma de abordagem ao ser humano atingi-lo-á em sua totalidade, mobilizando 
reações globais e multidimensionais no organismo e promovendo novos condicio-
namentos ou recondicionamentos físicos, psíquicos e sociais. (TAVARES, 1999, p.88).

Para Sándor, os três níveis descritos incluem aspectos inconscientes. No físico, 
as funções do sistema neuro-vegetativo ou autônomo operam em níveis 
inconscientes, ou seja, independente do comando da consciência. Do mesmo 
modo, não estamos conscientes dos aspectos principais das nossas emoções e 
sentimentos. Também nossas vivências de natureza mental estão sujeitas ao 
inconsciente, como Freud postulou em 1900. Com isto,

… o reequilíbrio de todo nosso sistema físio-psíquico realiza-se funda-
mentalmente no nível inconsciente e, por isso, as técnicas corporais de 
relaxamento e toque têm seu efeito reorganizador (CORTESE, 2008, p.29).

Quando se acrescenta a troca verbal da experiência vivida, ganha-se um grau a 
mais de consciência.

A Calatonia e suas aplicações não se tratam simplesmente de técnicas e 
muito menos de técnicas de regulação e de relaxamento, mas compõem 
um método de regulação de tônus em seu sentido mais amplo. (TAVARES, 
1999, p.88).

O trabalho corporal idealizado por Pethö Sándor inclui muitas variações além da 
calatonia. Exercícios de descompressão fracionada e outros tipos de toques sutis 
realizados em diversas partes do corpo são algumas delas. Serão relatados aqui 
os que são apropriados para este estudo.

PSICOLOGIA ANALÍTICA, TRABALHO CORPORAL
E ESTADOS ALTERADOS DE CONSCIÊNCIA
Pode-se considerar que no trabalho corporal, tanto paciente quanto terapeuta 
vivenciam um estado alterado de consciência. O estudo psicoterapêutico com 
estados não-ordinários da consciência3 teve início com a Psicologia Transpessoal, 
principalmente com a contribuição de Stanislav Grof 4. Através dos achados de 
Jung sobre as experiências religiosas, mitológicas e espirituais, Grof compreen-
deu que tais experiências ocorriam em estados alterados da consciência e propôs 
que poderiam ser alcançados através da prática da meditação, rituais tribais, 
música, com o uso de drogas, dentre outros.

De acordo com Franco (2004), os estados não ordinários da consciência também 
poderiam ser vivenciados em condições patológicas, como por psicoses orgâ-
nicas, traumatismos cerebrais, intoxicação e, por isso, eles foram diferenciados 
dos outros que continham um notável potencial terapêutico transformador. 
Esses últimos foram chamados de estados holotrópicos de consciência5, estados 
estes em que a consciência volta-se à totalidade, o que é diferente do estado 
hilotrópico de consciência6, voltado para o plano concreto, de vigília. Como res-
salta Machado Filho (1994), nesses estados ocorre o aparecimento da dimensão 
arquetípica que, ao surgirem, possuem um caráter numinoso, espiritual, mágico.

Para Cortese (2008), essa experiência pode levar o indivíduo a estabelecer um 
contato mais profundo e autêntico com aspectos do inconsciente, e com o cen-
tro da psique total, o Self 7. Acessar este nível da psique favorece a reconexão 
do homem com suas potencialidades que residem no Self – ainda não desen-
volvidas, que estão destorcidas e encobertas pelos condicionamentos do ego – 

o reequilíbrio
de todo nosso
sistema físio-

psíquico realiza-se
fundamentalmente 

no nível inconsciente
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Dhyani-Mudra (O Gesto da Meditação)
“Postura manual em que a mão direita descansa sobre a palma da mão esquerda 
simboliza a meditação profunda” (RAMM-BONWITT, 1987, p.92), sendo executada 
como a posição sentada de meditação em que as duas pernas ficam cruzadas.

(p.122).

“Uma figura sentada transmite-nos a concepção de confiança, de firme 
convicção e imperturbabilidade. O corpo senta-se com as cadeiras firme-
mente apoiadas no solo e as pernas cruzadas. O centro da gravidade está 
nas ancas. Esta é a posição mais segura que um ser bípede pode assumir 
na vida. Ela é simultaneamente um símbolo de paz, de calma e de auto-
confiança”, (p.120).

Para Ramm-Bonwitt (1987), essa postura simboliza o estado de Samadhi, a 
mais profunda meditação na qual a consciência se altera. Para os indianos, esse 
estado da consciência é chamado de primeira postura do Prana e encontra-se 
na nuca, entre os ombros, o lugar da consciência no qual se consegue sentir 
uma ligação com as energias cósmicas que vai além das alegrias terrenas, que 
são tão instáveis quanto bolhas de sabão que arrebatam rapidamente. Buda 
assumiu essa postura sob a figueira em que mergulhou em meditação profunda 
até se iluminar.

Buda meditando.
<http://www.lotussculpture.com/mudras.htm>
Acesso em 16/12/2008.
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Quando o terapeuta finaliza o trabalho ele pode, se quiser, voltar à posição 
inicial com as palmas juntas abaixo do umbigo, ou tocar o chão para passar a 
energia de volta a terra, ou simplesmente tocar as palmas uma contra a outra 
de frente ao chakra cardíaco (região peitoral) num gesto de agradecimento, 
como no término de uma oração. Em geral, apenas se pede que o terapeuta dê 
o retrocesso para que o paciente volte a seu estado de consciência habitual.

MUDRAS
Mudras são posturas simbólicas dos dedos ou do corpo que representam deter-
minados estados ou processos da consciência. Originando-se na dança indiana, 
a filosofia hindu encontra na dança, a dádiva de Brahma e, nas mudras, como 
o canto do corpo, uma linguagem na qual pensamentos e sentimentos são 
expressos simbolicamente. Difundindo-se por toda cultura e filosofia oriental, 
as mudras são encontradas no hinduísmo, budismo, tantrismo e yoga. Para essas 
filosofias e correntes religiosas, “os movimentos e posturas corporais exercem 
influência sobre a psique” (RAMM-BONWITT, 1987, p.6).

De acordo com Ramm-Bonwitt (1987), essas posturas corporais e gestos das 
mãos influenciam a psique e podem agir conscientemente sobre esta, pois, como 
afirma Danucalov (2006), elas têm como função abreviar o tempo para produzir 
determinados estados de consciência em seu praticante.

Danucalov (2006) salienta que:

… não é tão improvável assim que, com a prática, possamos associar 
determinadas posturas ou simples gestos a algumas condições mentais 
que desejamos alcançar, como serenidade, firmeza e paz de espírito 
(p.163).

Assim, “o simbolismo dos mudra não é apenas formal: é tão verdadeiro que a 
palavra designa ao mesmo tempo o gesto e a atitude espiritual que ele exprime 
e desenvolve” (CHEVALIER, 2003, p.590).

No Budismo esotérico, “as mudras deveriam produzir efeitos agradáveis como 
uma varinha de condão, e os monges que dominavam essas mudras transforma-
vam-se com isso em fazedores de milagres” (RAMM-BONWITT, 1987, p.150).

No tantrismo, a importância dada ao corpo humano é tão acentuada porque 
para eles a iluminação nunca pode vir de fora. “Tudo existe no corpo, ou seja, 
na consciência. O corpo é uma fonte da mais profunda verdade, uma possibi-
lidade de se pesquisar e experimentar a si mesmo” (RAMM-BONWITT, 1987, p. 
203). Para essa filosofia, a visão do corpo é idêntica à parte física do cosmos, 
à natureza, sendo o ser humano a parte minúscula do grande cosmos. Todas as 
propriedades do cosmos também foram instaladas no corpo humano.

Deste modo, Ramm-Bonwitt (1987) afirma que as práticas corporais do Yoga 
buscam restabelecer que o corpo humano seja o elo de ligação entre a vontade 
de viver pura e simples e as condições do meio ambiente. Esta concepção per-
mite supor que nesses gestos existe “não só uma função estética como também 
uma função de cura … fazendo as mãos dançarem, podemos curar uma pessoa” 
(LELOUP, 2000, p.124-125).

Serão descritos aqui algumas mudras que poderão ser co-relacionadas aos 
toques sutis já explicitados anteriormente:

essas posturas 
corporais e

gestos das mãos 
influenciam

a psique
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Mukula (O Botão)
Quando as pontas dos dedos se tocam, além de significar o botão, significa 
também o umbigo, oração, si mesmo (Atman),…

 (p.56).

Padmakosha (O Botão de Lótus)
Quando os dedos curvados estão um pouco distanciados uns dos outros e a 
palma da mão está levemente curvada, esta mudra é chamada de botão de lótus, 
podendo também significar uma bola, movimento em forma de círculo, um ovo…

(p.45).

Alapadma (Flor de Lótus totalmente aberta)
Quando os dedos estão bem distanciados uns dos outros. Significa também 
frutos de várias árvores, espelho, lua cheia, beleza, lago,…

(p.50).

Pushpaputa (Mão cheia de Flores)
Gesto realizado quando ambas as mãos são mantidas uma ao lado da outra com 
as palmas abertas para cima. Significa segurar água, oferecer água na aurora ou 
no crepúsculo, oferecer flores enquanto mantras são proferidos, mão que possui 
poderes mágicos,…

(p.65).
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Postura horizontal, deitado (Mudra da Passagem para o Nirvana)
A posição deitada “simboliza tranqüilidade, paz, tolerância, meiguice e eternida-
de” (RAMM-BONWITT, 1987, p.121).

A postura horizontal do Nirvana-Buda pode às vezes dar a impressão de 
indolência, de indiferença e inatividade, embora o budismo seja, na reali-
dade, a religião da coragem e de uma paciência infinita, uma religião da 
paz, da alegria, da eqüanimidade e da serenidade. (p.14).

(p.120).

Bhumisparsha-Mudra (O Gesto da Iluminação)
Mudra em que a mão direita toca o solo com as pontas dos dedos, e as costas da 
mão esquerda descansam sobre os pés cruzados com as palmas voltadas para cima.

(p.120).

Foi essa postura que Buda executou depois de quatro semanas de meditação na 
árvore Bodhi (árvore da iluminação).

A experiência da iluminação é a manifestação de um poder superior, de 
uma inteligência superior que uma pessoa só pode ter quando tiver posto 
de lado todas as ilusões e ficções, e passa a ver a realidade tal como ela 
é. Esta experiência, que parte do presente absoluto, é designada como 
“experiência pura”, em que cada coisa aparece à consciência tal qual é. 
(RAMM-BOWITT, 1987, p.126).

Para Lobo (1980 apud Ramm-Bonwitt, 1987), “este é o verdadeiro despertar, que 
está na raiz tanto do pensamento intelectual criativo bem como da compreen-
são imediata intuitiva” (p.126).
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o terapeuta …
acessa um estado de 
calma, introspecção 
e imperturbabilidade

Nessa postura, o terapeuta, de modo semelhante ao adepto das práticas 
orientais de meditação, acessa, na medida do possível, um estado de calma, 
introspecção e imperturbabilidade, penetrando num estar quieto interior e 
numa concentração fixada em apenas um objeto: o 3º ponto. Nesse estado de 
consciência, o terapeuta acessa sua energia mais sutil, alinhando-se à energia 
cósmica que transcende a sua e a do paciente.

2. Preparação e posição do paciente:
O paciente, já preparado para receber o toque do terapeuta, observa suas sen-
sações físicas, respiração, emoções e pensamentos preponderantes, enquanto o 
terapeuta acessa o 3º ponto, sem que o paciente necessariamente saiba disso. 
Despojado da posição habitual, deitado o paciente pode entrar num estado de 
consciência diferente do de vigília. Deste modo, o paciente, também numa ati-
tude de introspecção, pode ficar tranqüilo, ao mesmo tempo em que está ativo 
em relação ao seu processo, já que é incentivado pelo terapeuta a se observar 
durante todo o tempo em que o trabalho é realizado.

Numa atitude semelhante à mudra da passagem para o Nirvana, deitado, o 
paciente precisa de coragem – ao entregar-se aos cuidados do terapeuta e ao 
mergulhar num estado de consciência desconhecido que o levará a contatar os 
aspectos mais obscuros de sua alma –, de extrema paciência – enquanto aguarda 
pacientemente pelo seu processo de transformação –, e atividade – no que 
tange a sua atitude de mergulho na sua viagem de auto-descoberta.

3. Toque sutil na coluna:
Conforme descrito anteriormente, esse trabalho corporal é composto por três 
posições da mão do terapeuta. O primeiro momento em que a mão está com as 
pontas dos dedos aproximadas, umas tocando as outras, num intervalo de três 
respirações do paciente, é semelhante à Mukula, mudra que significa O Botão. 
Pode-se amplificar a interpretação dessa posição das mãos do terapeuta, que 
de início posiciona-se na região do osso sacro do paciente, como a primeira 
intenção de contato com o Si mesmo, numa atitude de oração.

Quando as pontas dos dedos se abrem, iniciando o segundo momento desse 
toque, as mãos se assemelham a mudra Padmakosha, ou o Botão de Lótus. A flor 
vai se abrindo levemente no eixo corporal do paciente, simbolizando a abertura 
da energia que assume uma forma circular, o ovo que“… contém o germe e a 
partir do qual se desenvolverá a manifestação” (CHEVALIER, 2003, p.672), mani-
festação essa já intrínseca na intenção das mãos (manifestação com a mesma 
raiz que mão). Sendo o ovo “… amiúde uma representação do poder criador da 
luz” (CHEVALIER, 2003, p.674), essa mudra/posição das mãos do terapeuta anun-
cia uma abertura maior para a terceira posição das mãos nesse toque.

Quando as mãos se abrem totalmente, tocando com toda a sua extensão a 
região em que repousa na coluna do paciente, a mudra Alapadma se manifesta. 
A Flor de Lótus totalmente aberta repousa no eixo físio-psíquico do paciente 
simbolizando a energia circular totalmente repleta de luz como a lua cheia, o 
espelho da alma do paciente, o lago em que sua consciência pode se manifestar 
sem o risco da dissolução.

4. Toque sutil na sobrancelha:
Quando se faz um toque sutil na cabeça, como o apresentado no item de toques 
sutis – em que o terapeuta toca com as pontas dos três dedos intermediários o cen-
tro das sobrancelhas do paciente, enquanto a outra mão repousa no colo ou toca o 
chão –, é possível co-relacionar com O Gesto da Iluminação (mudra Bhumisparsha).
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o gesto insere-se 
no mito e assim 

transcende o tempo 
homogêneo e 

profano

Anjali (A saudação)
Quando as duas palmas das mãos se tocam, acima do peito, simboliza o gesto 
de saudação de uma pessoa, também indica a luz do coração que irradia para o 
próximo e para o próprio Eu divino.

(RAMM-BONWITT, 1987, p.60).

CO-RELAÇÕES ENTRE AS MUDRAS E OS TOQUES SUTIS
Considerando a afirmação de Machado Filho (1994) de que a prática religiosa e 
a técnica psicológica possuem elementos em comum, tentar-se-á co-relacionar 
simbolicamente os “gestos de cura”8 que são realizados no trabalho corporal 
com as posturas das mãos das milenares mudras orientais.

De acordo com Machado Filho (1994),

O gesto é uma expressão comunicativa não-verbal que possui um caráter 
individual, é socialmente determinado, mas também é um intérprete da 
memória coletiva, carregando vestígios arcaicos desta. E desta forma, o 
gesto insere-se no mito e assim transcende o tempo homogêneo e profa-
no, reiterando, através de sua ação, o mito cosmogônico. (p.174).

Machado Filho (1994) ressalta que o mito do qual o gesto está inserido remonta 
à origem celular do homem que está vinculado ao rito cósmico da criação do 
mundo. Para ele, o toque ou gesto de cura traz à tona a memória do gesto 
arquetípico da criação do mundo e evoca forças primordiais que colhem o sujeito 
poderosamente caracterizando um “renascimento” do indivíduo, reajustando ao 
espaço/tempo de sua existência. “O gesto evoca o mito, e o mito mobiliza forças 
que através do curador e seu gesto irão atuar”, (p.3).

Entende-se com isto que esses gestos realizados pelas mãos têm bases de caráter 
arquetípico e que, através do toque realizado no trabalho corporal, podem 
evocar o mito arquetípico de cura, o ritual.

O processo ritual realizado no espaço consagrado é o componente que orien-
ta a ação gestual e arquetípica da cura, que se manifesta através do corpo 
de força que envolve o curador e o paciente. (Machado Filho, 1994, p.124).

Em outras palavras, os toques realizados no contexto ritual do espaço terapêu-
tico contêm uma base arquetípica de cura que mobiliza as origens criativas do 
universo micro e macrocósmico que envolve paciente e terapeuta. As seme-
lhanças gestuais das mudras, assim, podem amplificar o significado dessas bases 
arquetípicas e guiar-nos nesses universos atemporais. 

1. Preparação do terapeuta:
Na postura sentada, o terapeuta inicia seu contato interior com o terceiro ponto, 
buscando um estado de consciência diferente do habitual. Suas mãos apoiadas 
no colo, as palmas uma sob a outra voltadas para cima, anunciam um gesto 
muito semelhante à conhecida postura de meditação (Dhyani Mudra).
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Jung complementa 
que na medida em 
que uma pessoa 

está em contradição 
consigo mesma

e não sabe disso,
ela tem ilusões

Esta derivação dá a religio a correta base empírica, isto é, a condução 
religiosa da vida, em contrapartida à mera credulidade e imitação.
(JUNG, 2003, p.227).

Jung (2003) complementa que na medida em que uma pessoa está em con-
tradição consigo mesma e não sabe disso, ela tem ilusões, ao passo que a que 
sabe disso, é individualizada. Portanto, para ele, “a ausência de uma visão global 
'religiosa' é o que muita gente lamenta hoje em dia; diz-se que é exatamente 
isso que falta hoje em dia” (JUNG, 2003, p. 178).

Seguindo essas premissas, Cortese (2008) afirma que a falta de “observância” 
necessária ou o esquecimento e a repressão dessa atitude religiosa (religio = 
observação atenta), significa que a situação psíquica não foi compreendida e, 
por isso, chegou a ser reprimida.

Assim, na experiência holotrópica da consciência estimulada no trabalho com 
toques sutis, é possível que se vivencie o que Cortese (2008) resgatou em Jung: 
uma “atitude religiosa”, uma observância interna, restabelecendo o reequilíbrio 
físio-psíquico, o contato com o ritmo cíclico da Natureza interna, favorecendo 
a consciência, a auto-percepção e autodirecionamento, no sentido da realização 
adequada de suas potencialidades.

Como segmento do que Benevides (2006) menciona como a 4ª corrente psi-
cológica10 – a 1ª psicanalítica, a 2ª behaviorista, e a 3ª humanista – esse tipo 
de trabalho com a consciência, que pode ser considerado Transpessoal (que vai 
além do pessoal), visa à saúde integral como eixo de cura: corpo-mente-espírito 
formando uma unidade indivisível com os campos transpessoais do Universo.

Essa perspectiva retoma a proposta de Machado Filho (1994) de que os gestos 
de cura são “um instrumento através do qual o homem tenta restabelecer 
sua unidade” (p.2), ligando-se inteiramente à proposta do trabalho de Jung. 
Como afirma Farah (1995), Jung não se restringia à abordagem racional no 
modo de conduzir sua psicoterapia. Através de diversas técnicas (desenho, 
pinturas, escritas, imaginação,…) “ele favorecia a entrada para o mundo interno, 
atuando de modo terapêutico pelo deslocamento do Centro gravitacional da 
personalidade do eu para o Self” (FARAH, 1995, p.363).

E é nesse eixo que se embasa todo o trabalho com toques sutis no curso de 
especialização em Cinesiologia Psicológica: Integração Físio-Psíquica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se visualizar nesse escrito possíveis co-relações entre algumas mudras 
orientais e alguns toques sutis e, mais do que isso, encontrar semelhanças filo-
sóficas entre o processo de transformação, cura e cuidado com a consciência do 
ponto de vista das filosofias orientais e das Psicologias Analítica e Transpessoal.

Vimos que as mãos, levando aos estados de consciência que simbolizam, per-
mitem o acesso do terapeuta/paciente (ocidente) ou adepto (oriente) a estados 
de consciência holotrópicos, de conexão com a energia cósmica, ampliando a 
percepção para níveis mais sutis de consciência. Ao mesmo tempo, o terapeuta 
com a intenção presentificada na posição da mão que esteja realizando – mesmo 
que essa intenção passe pelo inconsciente coletivo através do simbolismo da 
mudra em questão – permite o acesso a esse estado de consciência ao paciente, 
totalmente ativo no seu processo de auto-descoberta, em que pode acessar ima-
gens, visões,… tão importantes que podem se transformar em aspectos mais reais 
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Especificamente quando o terapeuta tem uma das mãos tocando o solo, que é a 
mudra em questão, cria-se um campo energético de contato com a energia da 
terra, ou seja, uma energia que provém de algo superior, de um poder que trans-
cende o nosso, já que a terra é a mãe por excelência da manifestação e da vida. 
Simbolizando a “experiência pura” (RAMM-BONWITT, 1987, p.126), é possível 
que a intenção colocada nesse toque retome um estado de consciência em que 
não haja dualismos, a experiência per si, que está na “raiz tanto do pensamento 
intelectual criativo como da compreensão imediata intuitiva” (LOBO, 1980 apud 
RAMM-BONWITT, 1987, p.126).

É possível pensar que essa vivência pode restabelecer o equilíbrio físio-psíquico, 
já que, do ponto de vista da amplificação simbólica contida da intenção da 
mudra, significa essa consciência de união com a experiência, o contato com a 
Natureza interior desprovida de dualismos.

5.Toque sutil na cabeça:
Quando o terapeuta coloca as duas palmas das mãos uma ao lado da outra, 
voltadas para cima, em forma de concha, é nítida a semelhança com a mudra 
Pushpaputa. 

Simbolizando a Mão cheia de Flores, o terapeuta transmite seus “poderes 
mágicos” (RAMM-BONWITT, 1987, p.65) ao paciente a capacidade mágica de 
transcender os limites do ego e dos dualismos a que estamos submetidos na 
mente hilotrópica9 e banhar-nos novamente na fonte da vida, na água que é 
segurada pelo terapeuta nesse gesto (mudra).

CO-RELAÇÕES ENTRE A FILOSOFIA ORIENTAL
E OCIDENTAL SOBRE “CURA”
É extremamente importante apontar aqui a idéia de cura dentro da perspectiva 
oriental e ocidental, para que possamos ampliar o significado das co-relações 
feitas sobre mudras e toques sutis na perspectiva da psicoterapia.

A Doutrina Budista e outras sabedorias orientais postulam os conhecimentos 
sagrados como psicoterapia prática que se preocupa tanto com as “doenças do 
corpo como com a saúde da alma para restabelecer o bem-estar moral e espi-
ritual” (RAMM-BONWITT, 1987, p.173). Nessa concepção, 

O paciente jamais é o destinatário passivo de conhecimentos medicinais. 
Exige-se que ele influencie ativamente o processo de cura. Confiança, 
esperança, consciência, presença de espírito e uma avaliação realista de 
sua doença, são consideradas condições emocionais ótimas para a cura de 
si mesmo. (RAMM-BONWITT, 1987, p.173).

Por intermédio do trabalho corpo-mente estimulados no yoga e pela imersão 
da doutrina, o crente submerge num estado de consciência ampliado e contacta 
as criações do pensamento mais profundas que são consideradas mais realidade 
que os objetos usuais do meio que o circunda. “Por esta razão, visões (Sadhana), 
sonhos e coisas imaginadas são mais reais que os objetos com os quais nos 
deparamos” (RAMM-BONWITT, 1987, p.188).

Em Cartas, volume III -1956-1961, Jung (2003) também se refere a uma atitude 
de observação interna semelhante à considerada anteriormente, que ele chama 
de “atitude religiosa”. Para ele,

… religio provém de religere (…) considerar e observar cuidadosamente. 

Por esta razão, visões 
(Sadhana), sonhos 

e coisas imaginadas 
são mais reais que os 
objetos com os quais 

nos deparamos
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da consciência do que os vivenciados na consciência hilotrópica ou de vigília, 
estado esse de dualidade e de conflito gerando sofrimento.

O terapeuta, tal como o adepto, deve estar permanentemente passando pela 
experiência de observância interna e agir com o seu paciente no ritual de cura 
de acordo com essa premissa. Como um mediador dos mundos no eixo Ego-Self, 
o terapeuta, ao tocar sutilmente as bolhas de sabão da consciência terrena que 
arrebatam rapidamente e que estão marcadas energeticamente no corpo do 
paciente, pode permitir que o mesmo “afaste-se do seu estado de ira”, “relaxe”, 
“abra uma porta para a percepção interior”, “deixe-se ir”, “alimentando” sua alma 
com a energia da reconexão do paciente com sua natureza cíclica inconsciente.

Assim, pode-se entender que, através dessa leitura “arquetípica” das “mãos como 
símbolo do cosmos” nas mudras orientais e como “gestos de cura” no trabalho 
com toques sutis, o lamentável vazio espiritual em que vivemos hoje em dia no 
ocidente só poderá ser preenchido pela nossa participação total com a experi-
ência de estar vivo. E a consciência que o trabalho corporal que Sándor (1974) 
procurou mobilizar – incitar a dimensão espiritual do conhecimento e ocupar 
lugar também “na vida religiosa e também nos exercícios contemplativos e 
meditativos” (p.4) – vai de encontro a isso.

Desse modo, conclui-se que tanto as mudras quanto os toques sutis no contexto 
psicoterapêutico proporcionam a integração físio-psíquica, corpo-mente-
cosmos daquele que a conecta. 

No que tange à experiência como aluna do curso de Cinesiologia Psicológica, 
acredito que as experiências que tive nas aulas ainda contém o “tônus vivencial” 
mergulhado no vaso hermético que Sándor deixou aos seus seguidores, então 
alguns de meus professores: que a experiência dos alunos aconteça como uma 
“modalidade de ‘conhecimento iniciático’ que somente se adquire de dentro 
para fora” (Machado Filho, 2004, p.10). E mais do que isso: sentir-me acolhida 
em poder adentrar em caminhos diversos dos propostos por Sándor, como as 
mudras orientais, fazendo disso um trabalho criativo, como o próprio Sándor 
dava a liberdade aos seus alunos experimentarem novos caminhos no emprego 
das técnicas e na orientação do trabalho.

Notas

1. Amplificação simbólica é um recurso utilizado pela Psicologia Analítica para ampliar o significado que 
determinado símbolo pode ter para as diversas culturas e religiões existentes. O objetivo desse recurso é 
acessar a raiz comum que está por detrás do símbolo em questão, chegando então nos arquétipos.
2. Brevemente falando, a concepção de chakras é oriental, mais especificamente do Tantrismo, e significa 
sete centros de energia que percorrem a linha da coluna vertebral, chamada de Kundalini, e correspondem 
a determinados estados da consciência, modos de se relacionar com o mundo e energias fisiológicas. Ou 
Estados Especiais da Consciência (EEC) como sugere Machado Filho (1994).
4. Para maiores informações ver Franco (2004).
5. “Do grego holos = totalidade/inteireza e trepein = indo em direção a algo. Direcionando-se à totalidade” 
(FRANCO, 2004, p.80).
6. Do grego hilos = matéria. Estado de consciência da vigília.
7. O Self ou Si-mesmo – Selbst - é a expressão escolhida por Jung “para designar a totalidade do homem, 
a soma de seus aspectos, abarcando consciente e inconsciente” (JUNG, 1999:87).
8. “Gestos de Cura” é o nome que Paulo Toledo Machado Filho adota em sua Dissertação de Mestrado 
(1994) para se referir aos toques realizados no trabalho corporal e em determinadas posições das mãos 
realizadas em sessões de cura religiosas. Aqui esse nome será privilegiado, pois acredita-se que ele se 
adequa ao contexto abordado nesse artigo.
9. Citado anteriormente.
10. Essas correntes psicológicas são conhecidas e contextualizadas entre os teóricos da Psicologia Trans-
pessoal, iniciando com Abraham Maslow, como as “4 Forças da Psicologia”. Para maiores informações ver 
a referência bibliográfica de Maslow.



O presente artigo trata do desenvolvimento cognitivo das crianças, 

especialmente no que diz respeito à construção da imagem de Deus, 

apresentando pesquisas atuais que questionam alguns aspectos 

da teoria piagetiana de desenvolvimento cognitivo tradicional.

De acordo com ela, as crianças tendem a antropomorfizar, atribuindo 

qualidades humanas a fenômenos não humanos na tentativa de 

entender o mundo. Novas pesquisas sugerem que a psique humana 

aprende primeiro a representar o conceito do Deus, infinito e 

ilimitado, para depois derivar a noção de finitude e falibilidade 

humanas. De modo análogo, de acordo com os pressupostos teóricos 

junguianos, a consciência se diferencia a partir do Self. Postular um 

princípio central e organizador na psique, para além dos limites 

da consciência, implica em acreditar num crescimento organizado, 

adaptativo, interpessoal e integrativo, em direção à individuação. 

Prontidão da
Psique Humana
para a Representação
de Deus

➜Desenvolvimento
Cognitivo

➜Self
➜Imagem de Deus

➜AntropomorfizaçãoAna Maria Galrão Rios <anamariagrios@uol.com.br>

■ Psicóloga Clínica
■ Mestranda no Núcleo de Estudos Junguianos – PUC/SP 
■ Especialista em Jung e Corpo e Cinesiologia –

Instituto Sedes Sapientiae 

Ceres Alves de Araújo <ceres@pucsp.br>

■ Professora do Núcleo de Estudos pós Graduados
de Psicologia Clínica - PUC/SP

Deus dando paz ao mundo.
Desenho de menina de 14 anos.



Hermes13 - 79

encontrou que tanto a faixa etária mais alta quanto a maior freqüência a cultos 
religiosos aumentavam o número de respostas que usavam a “teoria de Deus”. 
Este pesquisador constatou também que a “teoria de Deus” evolui do concreto ao 
abstrato: aos 5 anos as crianças tendem a perceber Deus como um tipo de mágico 
que mora no céu e está primariamente envolvido com assuntos celestiais. Mais 
tarde, aos 9 anos, freqüentemente descrevem Deus de modo mais espiritual, com 
influência ubíqua ou global. Esta progressão sugere uma reconstrução da “teoria 
de Deus”, já que as crianças não apenas acrescentam informações à sua “teoria 
de Deus”, mas mudam o conceito de Deus em sua essência. Conclui também que 
as crianças com maior envolvimento em cultos religiosos provêem mais atributos 
a Deus do que as com menor envolvimento. Tal resultado sugere que indivíduos 
que cresceram em ambientes religiosos desenvolvem uma teoria de compreensão 
de mundo útil para a explicação de muitos fenômenos.

Dentro do desenvolvimento cognitivo tradicional (piagetiano), considera-se que a 
imagem de Deus seria construída pela antropomorfização, ou seja, pela atribuição 
de características e atributos humanos a Deus, em sua forma ideal. Oler (2004) 
fala também de antropopatismo, ou seja, da atribuição de sentimentos humanos 
a Deus, tais como inveja, raiva, ciúme, amor, arrependimento, compaixão, 
afirmando que “a noção de uma relação com Deus seria necessariamente tanto 
antropomórfica quanto antropopática.” (OLER, 2004, p.xi ). Entretanto, partindo 
de pesquisas anteriores, fundamentadas na teoria piagetiana a respeito da 
construção da imagem de Deus, que concluem que as crianças necessariamente 
atribuem todo tipo de propriedades humanas a agentes não humanos, Barrett, 
Richert e Driesenga (2001) pesquisaram se há diferença nesta atribuição de 
características humanas (antropomorfização) a Deus ou a outros agentes não 
humanos na percepção das crianças. Já tendo adquirido uma “teoria da mente” 
capaz de compreender os seres humanos como tendo desejos e crenças que 
motivam e guiam seu comportamento, a hipótese postulada pelas teorias 
tradicionais pressupõe que as crianças somente sejam capazes de representar 
agentes não humanos como tendo qualidades humanas. O Deus proposto pelas 
tradições abrâmicas é infalível, não erra em suas percepções e nem pode ser 
enganado por testes de falsa-crença. O ser humano é falível. Até os quatro 
anos de idade, a criança ainda acredita na verdade do que percebe. Isto indica 
que, até esta idade, é mais fácil para a criança entender a onisciência divina do 
que a falibilidade humana. Se a criança só tem uma forma de compreender as 
motivações dos agentes não humanos, que é a antropomorfização, então, quando 
as crianças aprendem a responder adequadamente aos testes que envolvem 
enganos (falsas crenças), por volta dos 7 anos, já tendo aprendido a falibilidade 
e limitação da percepção humana, elas necessariamente atribuirão a Deus e aos 
outros agentes a mesma falibilidade, desmontando a teoria da infalibilidade de 
Deus, teologicamente mais correta.

O procedimento usado no seu primeiro experimento foi mostrar às crianças 
uma caixa de biscoitos contendo pedras e biscoitos num saco de papel não 
transparente, e perguntar a elas onde pensavam que diferentes agentes: a mãe, 
um urso, uma formiga uma árvore e Deus, procurariam pela bolacha primeiro, 
e por quê. Em relação a todos os agentes, o resultado obtido correspondeu ao 
previsto pela hipótese da antropomorfização para cada idade, exceto para Deus, 
que não falha, mostrando que as crianças tratam Deus como um agente diferente 
dos outros agentes não humanos. Para todos os agentes as respostas obtidas 
eram coerentes com a hipótese da antropomorfização, evoluindo de acordo com 
a idade das crianças, exceto para Deus, cujas características não mudam com a 
idade. Deus continua infalível mesmo quando outros agentes já são enganáveis 
pela aparência da caixa de biscoitos, inclusive a mãe. Deus sabia sempre, ou 

Até os 4 anos é 
mais fácil para a 

criança entender a 
onisciência divina 

do que a falibilidade 
humana
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Não me canso de insistir que nem a lei moral, nem o conceito de Deus, 
nem nenhuma religião, penetraram no homem vindos do exterior e caindo, 
de certo modo, do céu; o homem, pelo contrário, encerra nuclearmente 
todas essas coisas dentro de si, desde as origens e, por isso, as recria 
sempre de novo, extraindo-as de seu próprio íntimo… …A idéia de lei 
moral e a idéia de Deus fazem parte do substrato último e inarredável da 
alma humana… Na Física podemos prescindir de uma imagem de Deus; 
na Psicologia, pelo contrário, a noção de Deus é uma grandeza definitiva 
e imutável com a qual é preciso sempre contar, assim como os afetos, os 
instintos, o conceito de mãe, etc. (JUNG, [1991(1928)], p.528)

A hipótese de que a psique humana tenha uma prontidão para a representação 
de Deus, ou de um princípio que garanta às nossas psiques a percepção do 
cosmos como um todo organizado e não somente como um conceito qualquer 
naturalmente representado, mas como uma necessidade, ou até como um 
“imperativo cognitivo” (D’AQUILI, NEWBERG,1999, p.86), vem sendo pesquisada 
em seus múltiplos aspectos.

Os seres humanos não têm outra escolha a não ser construir mitos 
para explicar seu mundo. A razão de tal necessidade é que, enquanto 
houver questões sem resposta, os operadores cognitivos necessariamente 
desempenharão sua função, mesmo que tenham que criar deuses, demônios, 
ou outras “fontes de poder”: temos que desenvolver mitos para encontrar, 
pelo menos, soluções temporárias. Tanto histórias explicativas como 
motivacionais (mitos) são assim necessariamente geradas pelo cérebro. 
Mitos podem possuir natureza social, ou podem ser individuais em forma 
de sonhos, imaginações, ou outros aspectos da fantasia do indivíduo.
Até mesmo a ciência ou o método científico são tipos especiais de mito 
que ajudam o ser humano a explicar o universo. De todo modo, desde que 
os seres humanos têm consciência da contingência de sua existência, em 
face daquilo que freqüentemente aparece como um universo caprichoso, 
precisam construir mitos para se orientar dentro deste universo. Conforme 
mencionamos, tal construção de orientação é inerente ao funcionamento 
obrigatório das estruturas ou operadores neurais descritas. Chamamos a 
isto de imperativo cognitivo, uma vez que usar o nosso cérebro/mente para 
ordenar o universo de acordo com padrões significativos é um comporta-
mento necessário, muito provavelmente baseado na adaptação evolutiva.
(D’AQUILI, E; NEWBERG, A, 1999, p.86)

Existem pesquisas buscando compreender a construção da imagem de 
Deus das crianças do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. Wenger 
(2001), partindo do mesmo pressuposto de que a mente das crianças tende a 
produzir teorias para explicar o mundo, pesquisou crianças americanas de pré-
escola e escola elementar, comparando suas respostas com as fornecidas por 
universitários, para saber que tipo de explicação elas davam para fenômenos de 
difícil compreensão, distribuindo as explicações em três categorias: 1. explicações 
que correlacionavam eventos, buscando neles relações causais; 2. explicações 
que atribuíam a causa do evento a alguma intervenção humana, tanto em forma 
de animismo, atribuindo aos objetos intencionalidade, ou artificialismo, que é a 
crença de que os eventos são causados pela atividade humana ou por propósitos 
humanos; ou 3. explicações que atribuíam aos eventos à vontade de Deus. Uma 
“teoria de Deus” com sua onipotência seria, nesses casos, particularmente útil 
às crianças na qualidade de um construto explicativo-coringa. Como resultado, 
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dividir em todas as coisas” (p.128). Fowler não levou o estudo deste aspecto 
adiante, embora o tenha registrado, neste estágio da fé em que descreve como 
típico das crianças combinarem fragmentos de histórias ou imagens oferecidas 
pela sua cultura a partir de seus próprios padrões de significado, ao lidarem com 
a imagem de Deus ou do sagrado. Observou ainda que as crianças, tanto as pro-
venientes de lares religiosos quanto as de não religiosos apresentam as mesmas 
tendências, embora nessas as fontes de imagens sejam mais limitadas. Coerente-
mente com os estudos aqui apresentados, Fowler encontrou descrições de Deus 
mais diretamente antropomórficas no estágio seguinte, o estágio da fé mítica-
literal, constituído geralmente por crianças em fase escolar, dos 7 aos 11 anos. 
Este estágio se caracteriza pela capacidade das crianças de construir narrativas 
e nelas encontrar o significado para suas experiências, e de perceber o outro e 
buscar estabelecer com ele e com Deus relações de reciprocidade. O próprio Deus 
estaria, segundo o modo de percepção desta fase, obrigado a agir com justiça, e a 
tratar melhor quem nele acredita, e quem, por méritos ou sacrifícios, passa a ser 
credor de bens divinos. O que vale para uma pessoa vale também para todas as 
outras, inclusive para Deus. O autor, embora localize este modo de representação 
de Deus nas crianças a partir dos 7 anos de idade, aponta que podemos encontrar 
pessoas pensando desta forma até mesmo em sua vida adulta.

Em uma pesquisa com tema semelhante, Keleman (2004) concluiu que as crianças 
são “teístas intuitivas”, já que, para elas, a partir dos 4 anos, os fenômenos são 
entendidos em termos de “para que”, ou seja, que elas tendem a dar respostas 
teleológicas sobre a função dos objetos ou fenômenos naturais. Assim, por 
exemplo, preferem dizer que as nuvens são para chover ou a que pedra é afiada 
para que os animais possam se coçar nela, mesmo quando os adultos lhe oferecem 
principalmente respostas causais. As crianças pré-escolares seriam intuitivamente, 
naturalmente teístas, já que tendem a entender o mundo através da representação 
mental de um agente criador, ainda que intangível. Têm a habilidade de atribuir a 
este agente estados mentais e intenções, sendo que percebem propósito no mundo 
criado através do design intencional dos fenômenos naturais.

Pesquisando sobre as raízes cognitivas da própria capacidade de crer, Woolley et al 
(1999) estudaram a relação entre a capacidade das crianças de compreender 
as relações de causalidade entre a mente e o mundo físico, estabelecendo as 
teorias da mente, e a crença ou magia. O aspecto específico aqui pesquisado foi 
a crença no “fazer um desejo”, que representaria a possibilidade de interferir no 
mundo físico apenas pelo pensamento, não intermediado pela ação. Estudaram 
os conceitos das crianças a respeito do “fazer um desejo” e sua eficiência, e até 
que idade. O resultado do experimento foi, em primeiro lugar, que os pais não 
desencorajam a crianças em suas crenças em nenhuma idade. Mesmo quando 
as crianças estão mais velhas, ainda são estimuladas por seus pais a acreditar.
As crianças diferenciam “querer” de “fazer um desejo”. Embora as crianças atri-
buam sentimentos a entidades não humanas (flores e objetos), elas não atribuem 
a elas a capacidade de desejar, uma vez que entendem que há um componente 
cognitivo no “fazer um desejo”. Alguns atos rituais também são necessários ao 
desejo, como fechar os olhos, mas não são condição suficiente. Precisa-se pensar 
em alguma coisa. O pensamento, para as duas faixas etárias, é um componente 
necessário, assim como a intenção. Embora esteja inicialmente relacionado com 
situações específicas, com a idade e a experiência pode-se “fazer desejos” a qual-
quer hora. A maioria das crianças testadas acredita na eficiência de desejar para 
provocar mudanças no mundo físico, principalmente as mais novas.

Para as crianças, imaginar não é suficiente para causar mudanças na realidade, 
mas desejar é. O imaginar estaria no contexto da teoria da mente cotidiana e 
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porque podia ver o conteúdo da caixa mesmo não estando presente, ou estava 
presente, mas invisível, ambas características não humanas.

A teologia cristã ensina que Deus se auto-antropomorfizou em Jesus, e, embora 
as crianças freqüentemente os confundam, nem por isso tratam Deus ou Jesus 
como meramente humanos. As crianças podem estar mais bem preparadas para 
conceituar as propriedades de Deus do que as propriedades humanas. Para re-
presentarem Deus adequadamente, tudo o que têm a fazer seria continuar res-
pondendo do mesmo jeito como uma criança de 3 anos. A representação de Deus 
seria natural ou intuitiva, enquanto que outros tipos de agenciamento, como o 
humano, teriam que ser aprendidos, embora, evidentemente, nem todas as pro-
priedades de Deus sejam compreensíveis. 

Os mesmos autores Richert e Barrett (2004) levaram adiante seu estudo, investi-
gando a hipótese de prontidão, segundo a qual o conceito de Deus das crianças 
pode não ser estritamente derivado do humano. Segundo a tradicional visão 
piagetiana, o ponto de partida para o desenvolvimento do conceito de Deus é 
um análogo do humano. De acordo com esta teoria, a criança simplesmente não 
pode desenvolver um conceito abstrato de Deus até que ultrapasse a fase das 
operações concretas, e antes disso atribui a seus pais onisciência e onipotên-
cia: e porque eles são onipotentes e oniscientes, Deus também é. Colocado de 
forma simples, Deus seria um resíduo da ingenuidade da criança, apoiado por 
instrução teológica.

Já a hipótese de prontidão para a representação de Deus sugere que a criança 
representa certas características de Deus, como imortalidade, poder criativo 
e onisciência bem facilmente, e de maneira diferente de suas representações 
humanas. Mesmo na medida em que vão ficando mais velhas e reformulam suas 
respostas quanto às capacidades e limitações humanas, as respostas quanto a 
Deus permanecem estáveis. É a falibilidade humana que tem que ser aprendida e 
incorporada ao conceito de humano, não a infalibilidade de Deus. Se a hipótese 
de prontidão for correta, ela será capaz de prever que as crianças resistem a 
antropomorfizar Deus.

Como procedimento foi pedido que as crianças realizassem três tarefas, 
envolvendo a visão, a audição e o olfato. Os resultados revelaram que as crianças 
de pré-escola compreendem que Deus e alguns animais especiais têm habilidades 
perceptivas maiores que os humanos e animais comuns, comprovando a teoria 
que, desenvolvendo a imagem de Deus, as crianças recusam-se a incorporar 
certos aspectos humanos em seu conceito de Deus. Tais resultados estão em 
desacordo com o que seria previsível pela hipótese da estrita antropomorfização. 
As crianças entendem que alguns animais têm habilidades diferentes e resistem 
a tratar Deus como humano, mesmo quando, no procedimento, perguntaram 
sobre capacidades humanas tais como enxergar, ouvir e cheirar. Estas perguntas 
tenderiam a antropomorfizar Deus, sugerindo que tenha olhos, ouvidos e nariz, 
(provocando um viés antropomórfico no resultado), mas nem assim as crianças 
atribuíram as propriedades humanas a Deus. Tais resultados estão de acordo 
com a teoria da prontidão para a representação de Deus, embora os autores 
ressaltem que outras características do conceito de Deus são muito difíceis de ser 
entendidas pelas crianças, como a atemporalidade e a onipresença.

Fowler (1995), observou em seu estudo sobre os estágios de desenvolvimento da 
fé, que as crianças de 2 a 7 anos, no estágio 1, de “fé intuitiva-projetiva”, refe-
rem-se a Deus usando imagens não antropomórficas, como por exemplo, quando 
dizem que “Deus se espalha pelo mundo todo em um dia “ou que Ele “pode se 

Deus seria
um resíduo

da ingenuidade 
da criança



Hermes13 - 83

o desejar no contexto da mágica, ou o “fazer um desejo” diminui com a idade, 
na medida em que se desenvolve mais a teoria da mente. Embora as crianças 
percebam um processo mental no “fazer um desejo”, não sujeitam sua eficiência 
às leis da causalidade mente-mundo físico cotidianas, ou seja, não situam o 
“fazer um desejo” dentro das teorias da mente habituais, mas o consideram um 
processo especial, talvez uma parte de emergente âmbito das leis ou relações 
mágicas. A crença das crianças no “fazer um desejo” provavelmente se situa 
na intersecção entre dois tipos de pensamento: racional e mágico. O resultado 
do presente estudo começa a apontar um caminho para compreender como as 
crianças são capazes de manter crenças que jazem nesta intercessão, entre dois 
modos distintos de pensar a realidade, que não são substituídos nas suas mentes 
na medida em que se desenvolvem. A hipótese testada é que as crianças têm 
uma compreensão bastante sofisticada do que os estados mentais podem ou não 
podem fazer, mas ainda assim sustentam e mantêm crenças em processos mágicos.

Percorrendo caminho semelhante na busca das origens e da função da espiritua-
lidade humana, Alper (2005) propõe que Deus, representado na mente humana, 
além de Sua existência metafísica não passível de controle epistemológico, 
é um conceito, um conceito verbal, e, como qualquer conceito, produzido no 
cérebro humano. Se os cérebros são estritamente biológicos em sua natureza e o 
conceito de Deus se origina em nossos cérebros, conclui que o conceito de Deus 
está intrinsecamente ligado à nossa natureza biológica. Este conceito ou impulso 
espiritual está presente em todos os seres humanos desde sempre, sendo encon-
trado em todas as culturas sob forma de preocupação com a imortalidade, que 
se manifesta através dos rituais de morte, e também como a tentativa de atribuir 
significado e ordem aos eventos percebidos como desorganizados. Se tais rituais 
definiriam a própria organização de uma cultura, então o conceito de Deus 
encontra-se dentro de um padrão universal de comportamento, uma caracterís-
tica inerente do nosso organismo, um traço geneticamente herdado. Como regra, 
para cada característica física ou de comportamento comum a todos os membros 
de uma espécie, existem genes responsáveis por tal traço ou possibilidade de 
comportamento. A espiritualidade seria, portanto, uma característica inerente à 
nossa espécie, sendo inato em nós acreditarmos em uma realidade espiritual. A 
consciência espiritual estaria tão ligada à nossa neurofisiologia quanto qualquer 
outra cognição, havendo, inclusive, casos que o autor menciona como de afasia 
religiosa, em conseqüência de qualquer disfunção cerebral.

Há uma universalidade de interesses espirituais nas diferentes culturas humanas. 
Toda cultura propõe agrupamentos espirituais, com seus rituais de iniciação. 
Há em cada cultura algum tipo de sacerdócio e tentativa de compreender o 
desconhecido, além de maneiras de sacralizar alguns espaços, tempos ou objetos. 
Todas as culturas expressam crenças na existência de forças transcendentais que 
influenciam nosso mundo: carma, sorte, vontade de Deus, destino, mérito, etc. 
Toda cultura desenvolve uma moral que se baseia originalmente nestes conceitos 
de julgamento espiritual. Alper (2005) justifica isso observando que somos a 
única espécie com consciência de si mesma e da própria mortalidade. Mas, como 
conseqüência natural disso, antecipamos nossa própria morte e a das pessoas 
queridas, sabendo que estamos sujeitos a isto em qualquer momento. Não 
podendo escapar a este temor que permanentemente nos ameaça, esta forma de 
consciência acabaria por ser debilitante, se não tivéssemos o desenvolvimento 
paralelo de uma função espiritual, a partir do qual criamos o conceito de um 
Deus, pai protetor ou orientador, uma vontade maior responsável por uma ordem 
cósmica que não nos deixa à mercê das contingências. Com esquemas para evitar 
o medo e desenvolvendo espiritualidade, somos mais eficientes no nosso dia 
a dia e naturalmente selecionados para sobreviver, aumentando a chance de 
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idealizada dos pais, pela própria imagem de ideal de ego, por atributos heróicos, 
por sentimentos de completude, temor frente àquilo que não é totalmente 
compreensível pela cognição ou pelo sentimento humano, a imagem de Deus na 
psique é, “consciente ou inconscientemente, o repositório do valor maior e do 
significado”. (STONE, 2004, p.2). A experiência do relativo e limitado nos obriga 
à hipótese do absoluto e eterno. A representação de Deus é determinada pela 
própria estrutura da psique.
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sobrevivência também da nossa espécie. A humanidade deixaria, então, de ser 
um produto de Deus, mas Deus passaria a ser entendido como um produto da 
nossa cognição, manifestação de uma adaptação evolutiva.

A representação de um Deus e a possibilidade da experiência religiosa seriam 
características de nossa espécie autoconsciente. A autoconsciência nos permite a 
memória, o narcisismo, o planejamento. Em alguns momentos, entretanto, é fun-
damental para a sobrevivência do indivíduo ou da espécie que sejamos capazes 
de suprimir nossa função egóica de diferenciação e de nos sentirmos “um com 
o mundo”, o que seria a experiência mística. Nesta, sem a percepção de nossos 
limites egóicos, somos capazes de experimentar o mundo e atuar de maneira 
diferente da nossa atuação dentro da consciência cotidiana. Também a prece tem 
função de diminuir a ansiedade, com alteração do funcionamento neuroimuno-
lógico. A descrição da neurofisiologia das experiências de quase morte, com sua 
liberação de endorfinas, também aponta na mesma direção adaptativa.

As conversões religiosas ocorrem, segundo o autor, mais freqüentemente em 
épocas de crise, nas quais o ego, enfraquecido, não se mostra capaz de lidar com 
os desafios, perdendo eficiência. A capacidade de representar um Deus dentro de 
uma estrutura de compreensão espiritual da vida permitiu, então, nossa sobrevi-
vência enquanto espécie, qualificando indivíduos para a resolução mais eficiente 
das demandas da vida. Vivemos dentro de uma matriz mental e o autor conclui 
que “não somos mais do que uma espécie absurda, geneticamente determinada 
a prestar homenagem ao ar rarefeito.” (ALPER, 2005, p.189) 

Alguns tipos diferentes de experiência religiosa são descritos na literatura: a 
experiência numinosa do sagrado, um sentimento de deslumbramento frente 
ao mistério da ordem cósmica, reverência, experiências de transformação ou 
de reorientação ou de manifestação de um novo significado, fluxo de coragem 
para enfrentar crises, sofrimento e morte, o compromisso moral, a obrigação e a 
ética, a experiência mística de unidade, etc. Segundo D’Aquili, (1999), todas estas 
possibilidades de contato com aquilo que transcende nossa consciência habitual 
são experiências, e, como tal, interpretadas e moduladas com a participação 
do cérebro humano. A descrição de tais fenômenos ou experiências a partir da 
capacidade cognitiva da mente humana nada afirma a respeito da realidade 
metafísica de um ser absoluto, de um Deus metafísico, mas aponta na direção de 
que o cérebro ou a psique humana estão preparados para passar pela experiência 
de reconhecimento e representação de um Deus e de uma realidade espiritual. 
Parece que “Deus está pré-programado pelo nosso cérebro”. (p.206), não somente 
como uma possibilidade, mas como uma necessidade.

A representação que uma pessoa tem de Deus depende de inúmeros fatores pesso-
ais, culturais, sociais, cognitivos, conscientes ou inconscientes. Sua raiz arquetípica 
precisa, entretanto, da consciência para se manifestar em configurações individuais:

O símbolo precisa da pessoa para existir. Mas ele a supera, e por isso é 
chamado “Deus”, porque exprime um dado ou fator que é mais forte 
que o ego. Eu o chamo de Self. Este fator é preexistente no inconsciente 
coletivo, mas impotente até que o ego o experimente conscientemente; 
então arrebata para si o comando. (“Pois não sou eu que vivo, mas 
Cristo que vive em mim”. Epístola de São Paulo aos Gálatas 2,20). (JUNG, 
[2002(1929)]. p.77)

A imagem de Deus existe no inconsciente como matriz da organização psíquica, 
transcendendo o ego e superando-o. Quer seja constituída pela imagem 
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de Freud, que permaneceu mais adepto do Iluminismo e aceitou sem questionar a 
visão de ciência do século XIX, Jung posicionou-se contra o materialismo crescente 
e o positivismo daquele tempo, não aceitando o determinismo como dogma, 
colocando-se mais de acordo com o espírito reflexivo e a abertura conceitual da 
ciência da nossa época. Pode ser considerado como o pensador mais afinado com 
as metodologias do final do século XX, que alteraram a concepção de ciência.

Jung pode se manter em contato com as revoluções que ocorriam na física na 
sua época, pela amizade com Einstein e Pauli e, embora tivesse pouco conheci-
mento de matemática, compreendeu parte das implicações epistemológicas mais 
vastas da teoria da relatividade e da física do quantum, também pela influência 
do pensamento de Popper, Polanyi e Kuhn.

Compreendeu, antes de muitos filósofos porque a ambição da física clássica de 
elaborar uma única, inequívoca e objetiva abordagem do mundo não era possí-
vel. A percepção da natureza paradoxal dos modelos de realidade propostos pela 
física quântica encorajou Jung a pensar que a psique não deveria ser vista neces-
sariamente em termos da lógica tradicional de sempre, dois valores excludentes, 
mas ser vista como possuindo aspectos aparentemente contraditórios.

Assim, no fim do nosso século a psicologia de Jung parece cada vez mais com-
preensível. Ultrapassando os postulados da ciência clássica, Jung tinha uma visão 
de ciência e de conceitos que apenas atualmente se tornaram amplamente acei-
tos. Entretanto sua teoria parece ter alcance ainda maior, pois resiste aos ques-
tionamentos atuais sobre própria física do quantum, e se inscreve nos modelos 
propostos para a ciência deste século.

Muitas das tradições e idéias que foram consideradas ultrapassadas estão sendo 
reintegradas no discurso da nossa cultura atual. Sem dúvida, nesse sentido, Jung 
desempenhou um papel importante.

Sabe-se que nos últimos anos vem se atribuindo uma importância cada vez 
maior aos fatores não racionais como a imaginação e a intuição no processo da 
descoberta científica. Mas o contexto da descoberta e o contexto da justifica-
ção em ciência são diferentes. Jung demonstrava claramente já saber disso, ao 
afirmar em “O homem e seus símbolos” (p.92): “A base segura do conhecimento 
intelectual verdadeiro e da compreensão moral perde-se se o indivíduo se con-
tentar com a vaga satisfação de ter compreendido “por palpite”. Só podemos 
explicar e saber depois que reduzirmos intuição para conhecimento exato dos 
fatos e de suas ligações lógicas”. Jung admitia a importância da lógica imparcial 
e buscava conseguir algum equilíbrio entre o intelecto supervalorizado e a ima-
ginação condenada da sua época.

Em “Símbolos da Transformação” (CW5, p.673-674) no capítulo sobre “O sacrifício”, 
ele reconheceu o ideal da afirmação da consciência racional em certo sentido. 
Mostrou porém que se essa meta for buscada com obstinação ela levará ao sacrifício 
do homem natural. “O perigo de ser vítima das forças irracionais do inconsciente 
é compensado pelo perigo oposto de a consciência separar-se de seus fundamen-
tos instintuais e de colocar a vontade consciente no lugar do impulso natural.”

Clark (1993) mostrou que o medo de ser absorvido e dominado pelas forças 
irracionais fez com que a teologia e a ciência repetissem o mesmo padrão: “Se 
a teologia cristã tem a afirmação unilateral do bem e do virtuoso versus forças 
irracionais diabólicas, a tradição do racionalismo científico tem a superestima-
ção do intelecto e a desvalorização do lado sombrio da pessoa humana.”
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Os sábios do século XIX acreditavam que através dos seus cálculos poderiam 
alcançar tanto a origem como o fim dos tempos. Pensavam tudo saber partindo 
de alguns cálculos, inclusive o futuro da humanidade e da própria ciência.

Isso conduziu ao determinismo clássico – a filiação linear da causa ao efeito, tão 
ajustada as ciências físicas clássicas e tão mal adaptada à biologia e as ciências 
humanas. Postulava-se que tudo o que venha a se produzir amanhã tem sua causa 
hoje e um conhecimento bastante preciso da causa permitirá predizer o efeito.

Ekeland, 1987, mostra que Henri Poincaré, matemático que viveu no fim do 
século XIX já atribuíra ao não calculável, um domínio inalienável no seio do 
modelo matemático clássico, ao dizer: “Haverá sempre acontecimentos que 
escapam à previsão; alguns são até de grande conseqüência como o destino do 
sistema solar. Mas, a matemática continua quando os cálculos se detêm. O limite 
do quantificável não é o limite da matemática: por métodos novos, qualitativos 
e não mais quantitativos procuraremos mais fazer uma idéia geral das probabi-
lidades e fazer menos previsões exatas em todas as circunstâncias.”

Se por muito tempo o ideal da objetividade vindo da física e da matemática 
dominou e dividiu as ciências, hoje existe uma nova concepção da “objetividade 
científica” que esclarece o caráter complementar e contraditório das ciências 
experimentais, que criam e manipulam os seus objetos e das ciências narrativas 
que têm como problema as histórias que constroem o seu próprio sentido.

As primeiras informações a cerca da teoria das catástrofes surgiram há vinte 
anos atrás. Ela é considerada como uma revolução na matemática, comparável à 
invenção do cálculo diferencial e integral por Newton. Surgiram nesses anos apli-
cações na óptica, na lingüística, na geometria, na embriologia, na psicologia, etc.
Há modelos para a atividade cerebral e para a descrição dos distúrbios mentais. 
Ainda que essa teoria seja alvo de controvérsias, as teorias sobre as quais ela 
se fundamenta – a teoria das singularidades e a teoria das bifurcações – têm 
resultados importantes não controversos.

Enquanto a teoria de Newton considera apenas processos suaves e contínuos, a 
teoria das catástrofes fornece um método universal para o estudo de todas as 
transições por saltos, descontinuidades e súbitas mudanças qualitativas.

A teoria das catástrofes me foi mostrada como uma visão da ciência do final 
do nosso século, como uma visão da ciência do próximo século, e é a visão de 
Heráclito, para quem o combate, Polemos, era o pai de todas as coisas e que 
via no mundo o palco incessantemente mutável do confronto dos contrários.
A teoria das catástrofes exprime isso hoje, ao dizer que toda forma resulta de 
um conflito de atratores.

Os protótipos modelos da ciência do futuro são qualitativos, embora matemá-
ticos. Trata-se de um retorno da geometria, da imagem, a primazia resgatada 
da figura sobre os cálculos. O universo fechado, presente, que encerra de modo 
explícito passado e futuro num universo sem surpresas, para quem sabe calcular, 
se transforma num universo aberto, onde o tempo não pode ser colhido, onde 
formas são discernidas e classificadas, capturadas de passagem. A imagem é 
considerada como o reflexo estacionário de um tempo irreversível e fugidio.

Ao entrar em contato com essa teoria, com os modelos propostos para a nova 
ciência, uma sensação de maravilhar-me tomou conta de mim. Que semelhanças 
entre conceitos da psicologia analítica e os modelos dessa ciência! Ao contrário 
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a perda da estabilidade suave dos estados de equilíbrio é usualmente designada 
como bifurcação.

A aparição de um atrator estranho instaura o caos num sistema cujo 
comportamento era até então perfeitamente regular; porisso estão associados a 
turbulências. Um estado de equilíbrio representa uma situação de regime de um 
sistema real. Com a perda da estabilidade sob influência de um atrator, o sistema 
abandona sua condição de regime, mudando de um salto, para um estado de 
movimento diferente. Os atratores estranhos ou caóticos desempenham o papel 
de saída natural do sistema. São portadores de movimentos finais e não de 
posições finais. São também portadores de probabilidades. A identificação de 
um atrator caótico permite compreender o decorrer de um sistema, mas não 
permite prever o seu futuro. Tal identificação fornece informações qualitativas.

É dito que a teoria das catástrofes, tal como é descrita hoje, será ainda por muito 
tempo o único instrumento disponível para descrever a influência de parâmetros 
exteriores sobre os sistemas dinâmicos. A teoria das catástrofes elementares 
descreve formas que são os elementos cujas combinações permitem recriar a 
infinita variedade das formas naturais. O espaço dos parâmetros é o espaço 
usual a três dimensões e os valores catastróficos devem desenhar aí superfícies 
que pertencem a um dos três tipos seguintes:

■ a cauda de andorinha;
■ a umbilical hiperbólica (a onda);
■ a umbilical elíptica (o pêlo).

Thom, segundo Ekeland (1987) escreveu o Timeu dos tempos modernos, há dois 
mil anos de distância ele fez eco ao grande dito que afirmava: “Com toda a razão 
e com toda a verossimilhança, o tetraedro é o elemento e o germe do fogo, o 
octaedro o do ar, o icosaedro o da água”, sendo o cubo reservado para a Terra e 
sendo o dodecaedro a figura do universo.

Para os gregos esses cinco sólidos regulares eram o substrato geométrico da 
nossa percepção do espaço.

O ato de empilhar cubos não é apenas um jogo de crianças, mas é um ato gera-
dor do espaço euclideano, que não é mais do que a possibilidade de prosseguir 
indefinidamente esse gesto.

O postulado central da teoria das catástrofes é: a qualquer objeto natural está 
associada uma certa dinâmica. A forma sob a qual ele aparece ao observador 
é apenas a fronteira de catástrofes associadas a esse sistema em que o objeto 
natural ocupa o espaço dos parâmetros. Esse sistema não precisa ter uma rea-
lidade física. No sentido platônico, esse sistema pode ser considerado no além 
das idéias ou numa categoria a priori do nosso entendimento, ligada a estrutura 
do sistema nervoso.

A seta do tempo, que postula a irreversibilidade, descoberta atualmente em 
todos os níveis do conhecimento é a testemunha da criatividade humana e da 
força do pensamento simbólico que cria um mundo ao mesmo tempo empobre-
cido, simplificado, mas também intensificado e amplificado, segundo Prigogine 
& Stenders (1990).

Os sistemas dinâmicos, em sua maioria, não são estáveis, integráveis. São instá-
veis, dissipativos, caóticos. A evolução desses sistemas não pode ser descrita em 
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Jung justificou o valor da subjetividade humana ao ressaltar a importância do 
corolário da teoria quântica: “a inextricabilidade do observador e do observado”, 
que faz com que mesmo nas ciências físicas um elemento de incerteza e subje-
tividade insinuem-se inevitavelmente nos dados de observação.

A atitude de Jung antecipou a tendência metodológica dos últimos anos, ao 
compreender as grandes mudanças na história das idéias em termos que chamam 
a atenção para as bases irracionais da psique. Como Clark (1993) mostrou, as 
grandes revoluções científicas e as grandes mudanças históricas são resultado 
do que KUHN (1962) chamou de “mudança de paradigma”, isto é uma mudança 
radical de interpretação, que é diferente de uma acumulação progressiva ou 
initerrupta de conhecimentos bem fundamentados, que não pode ser entendida 
em termos de uma argumentação racional explícita. A “mudança de paradigma” é 
uma mudança de equilíbrio de um polo para o outro, é uma mudança por salto.

Ainda que julgue muita pretensão de minha parte tentar fazer algumas apro-
ximações entre conceitos da psicologia analítica e os conceitos da teoria das 
catástrofes, tal tentativa me foi irresistível, por poder fantasiar o alargamento 
ainda maior do campo da psicologia analítica, percebendo-o entre o circunscrito 
e o infinito, entre o tempo e a eternidade.

SOBRE A TEORIA DAS CATÁSTROFES
O fundador da teoria das catástrofes foi René Thom, que ao discorrer sobre as 
perspectivas da sua teoria dizia em 1975: “No plano da filosofia propriamente 
dita, da metafísica, a teoria das catástrofes não pode, certamente trazer resposta 
alguma aos grandes problemas que afligem o homem. Mas, ela favorece uma 
visão dialética, heraclitiana do universo, de um mundo que é o palco permanente 
da luta entre logoi, entre arquétipos. Ela nos conduz a uma visão fundamental 
politeista: é preciso saber reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. E é aí, 
talvez, que ela também encontrará os limites inalienáveis de sua eficácia prática. 
Assim o herói da Ilíada só podia se opor à vontade de um deus – Posêidon – pela 
invocação do poder de uma divindade oposta – Atena – da mesma forma que 
nós só poderemos restringir a ação de um arquétipo opondo-lhe um arquétipo 
antagonista, em uma luta ambígua e de resultado incerto. As próprias razões 
que nos permitem estender nossas possibilidades de ação em certos casos irão 
condenar-nos à impotência em outros. Poder-se-à talvez demonstrar o caráter 
inelutável de certas catástrofes como a doença ou a morte. O conhecimento não 
será mais uma promessa de sucesso ou de sobrevida; ele poderá ser igualmente 
a certeza da nossa derrota, de nosso fim.”

Provavelmente a extensão do simbolismo da linguagem de Thom não foi total-
mente compreendida por seus seguidores, que falaram que os belos resultados da 
teoria das catástrofes não dependem, felizmente, da obscura mística da teoria. 
Porém, Thom parece alguém que pressente o curso de futuras investigações e isso 
está impresso no seu estilo.

Catástrofes são definidas como mudanças súbitas e violentas, representando res-
postas descontínuas de sistemas a variações nas condições externas. Todo movi-
mento se atenua com o tempo e tende para uma posição de repouso. As poucas 
posições de repouso possíveis são denominadas equilíbrios. O que se chama de 
catástrofe é a desaparição de um equilíbrio estável e o estabelecimento de um 
outro consecutivo a uma modificação contínua de potencial.

A teoria das catástrofes introduziu o termo atrator e divulgou o conhecimento 
a respeito da bifurcação dos atratores. Em artigos sobre a teoria das catátrofes, 
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termos de trajetórias deterministas e reversíveis. No caso dos sistemas dinâmicos 
caóticos sempre se depara com um limite: após um tempo de evolução relacionado 
com a dinâmica intrínseca do sistema, a noção de trajetória individual perde o seu 
sentido, subsiste apenas o cálculo estatístico das probabilidades de evolução.

O comportamento caótico é o comportamento típico dos sistemas caracteriza-
dos por um atrator estranho ou caótico. O comportamento caótico comporta 
trajetórias que irão divergir ao longo do tempo. Nesse sentido os sistemas caóti-
cos são caracterizados por um horizonte temporal, que, tal como um horizonte 
verdadeiro, demarca a diferença entre o que podemos ver e o além – a evolução 
que só pode ser descrita em termos do comportamento errático comum a todos 
os sistemas caracterizados pelo atrator caótico. Com as probabilidades é a ques-
tão da entropia que ressuscita e o não equilíbrio passa a ser fonte de ordem. 
Pois no estado de equilíbrio a entropia é nula e no estado longe do equilibrio, 
produtor de entropia, surgem comportamentos qualitativamente novos.

Irreversibilidade e probabilidade não são, portanto, relativas aos limites do nosso 
conhecimento, mas traduzem a existência para um sistema dinâmico caótico, de 
um horizonte temporal que limita a pertinência de tal informação presente a 
propósito do devir, segundo Prigogine & Stenders (1990).

Com a noção de atrator estranho ou caótico, a questão não é opor determinismo 
e imprevisibilidade, mas é tentar compreender porque é que uma evolução é 
imprevisível, porque é que, como dizia Platão apud Prigogine & Stenders (1990) 
ela se comporta “quer de uma maneira, quer de outra.”

O tempo, no conceito aristotélico, é definido como o número do movimento na 
perspectiva do antes e do depois. Essa definição operatória separa o tempo e 
devir, coloca face a face a “alma” que conta, que estabelece relações e o movi-
mento periódico dos astros, expressão fiel do primeiro motor, padrão comum 
que permite a medida dos diferentes movimentos. Surge a questão: o que deter-
mina a perspectiva do antes e do depois? Será essa relativa à alma que conta, ou 
estará ela inscrita no movimento eterno a partir do qual a contagem é possível?

A mecânica quântica encontrou-se confrontada com a mesma questão. Não 
se sabe o que é o tempo, mas relacionando as leis do movimento, sabe-se que 
a medida intrínseca do movimento impõe a perspectiva do antes e do depois.
O movimento “inventado” por Galileu articulava já o instante e a eternidade. 
O movimento dá extensão ao instante e articula-se com o futuro. Cada estado 
instantâneo é a memória de um passado que apenas permite definir um futuro 
limitado, demarcado por um horizonte temporal intrínseco. A definição de estado 
instantâneo quebra a simetria entre passado e futuro e as leis de sua evolução 
propagam essa quebra de simetria. Bergson apud Prigogine & Stengers (1990), 
para exprimir a solidariedade que nos une com o tempo das coisas disse: “É preciso 
esperar que o açucar derreta”. É essa solidariedade entre o nosso tempo e o dos 
fenômenos que traduz de maneira implícita as leis probabilísticas, as quais nos 
permitem prever, mas não reconstituir o passado. É dela que se afirma de maneira 
explícita a dinâmica dos sistemas caóticos, segundo Prigogine & Stengers (1990).

Irreversibilidade e probabilidade aparecem como relativas às condições sob as 
quais o mundo quântico pode ser observado. O homem consciente é o respon-
sável pela produção irreversível dos fenômenos observáveis que ele mede.

A ciência redescobre o tempo. A descoberta dos sistemas dinâmicos instáveis, 
põe em questão o ideal determinista que guiava a dinâmica desde a sua origem. 
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A cauda da andorinha.

A superfície umbilical hiperbólica.
A partir do ponto 0 as seções 
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completo é preciso acrescentar 
a esta figura a sua simétrica em 
relação à seção mediana.
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Foi Jung que, através do estudo da mitologia, explorou as raízes arcáicas da 
psique, o que o fez divergir de Freud quanto à importante questão sobre a 
natureza do inconsciente. Para Jung a formação de mitos é uma função normal 
que liga o indivíduo a culturas antigas e primitivas, diferente de Freud, que via o 
mito como centrando-se no mesmo complexo nuclear que a neurose. Para Jung 
o mito e a religião são derivados de funções basicamente sadias e positivas da 
psique e não se ligam necessariamente a impulsos sexuais ou neuróticos.

Ainda que Jung tenha afirmado que epistemologicamente se apoiava em Kant, 
no final da sua vida argumentou que os conceitos de espaço-tempo e causação 
implantados na física newtoniana não eram, como acreditara Kant, princípios 
universais a priori, mas produtos da consciência humana, que muda e evolui com 
a história. O mundo não é experimentado diretamente, os dados da realidade 
são sempre interpretados pela mediação da linguagem, do símbolo e do mito, e 
é dessa forma que o conhecimento se torna possível.

Antes do século XVII, antes da era do racionalismo científico, o mundo podia 
ser visto de modo muito pessoal, onde os elementos e os eventos naturais eram 
interpretados como obra de deuses e demônios. Isso tudo foi denunciado como 
projeção de qualidades humanas na natureza. Porém para Jung, a projeção não é 
um tipo de aberração primitiva ou pré-científica, mas é um aspecto essencial da 
mente humana. Os tipos e objetos da projeção podem mudar com o tempo, mas 
o processo é inescapável e compulsório para os seres humanos. Assim sempre 
projetamos, sempre interpretamos. Nietzsche (1986) disse: “a consciência é uma 
forma de discurso humano, não é uma espécie de lógica extra-corpórea”. Jung 
em “A prática da psicoterapia”, referiu-se ao inconsciente como uma linguagem 
(CW16, 253), idéia que foi mais tarde desenvolvida por Lacan.

Dessa forma o estilo, a linguagem de Thom pode ser compreendida e a idéia da 
luta entre deuses encontra em Jung o interesse pelo conceito de tensão entre 
princípios opostos, no qual Jung foi influenciado por Göethe e Schiller. Ele 
apreciou a necessidade de Göethe de estabelecer um tipo de equilíbrio entre os 
elementos opostos dentro de si e chegar a uma concepção orgânica, holística 
da natureza, que tentava reintegrar as dimensões vivas e espirituais. Com isso 
Göethe rejeitava o modelo mecanicista unilateral. Jung apreciou em Schiller a 
compreensão da tensão que ocorre na psique entre energias opostas e o impulso 
para uma harmonia reconciliadora, que era viável na atividade lúdica, na arte e 
na atividade da fantasia e imaginação.

Quase sendo parafraseado no discurso de Thom, pode-se ler em Jung: “… a vida 
do inconsciente prossegue e cria continuamente situações problemáticas” … ” não 
há mudança que seja incondicionalmente válida a longo prazo. A vida terá sempre 
que ser enfrentada novamente” … ”o fim, porém é a morte”. (CW8, 142) Percebe-se 
que o movimento dialético da vida, de um lado para outro, entre opostos, não tem 
solução final, nenhum absoluto onde os opostos são completamente reconciliados.

O conceito de irreversibilidade em Jung está ligado ao teleológico e ao próprio 
conceito de entropia. Para ele, “Vida é um processo de energia. Tal como todo 
processo de energia, é em princípio irreversível e, por conseqüência, dirigido 
para uma meta. Essa meta é um estado de repouso. A longo prazo tudo o que 
acontece não é mais nada que a perturbação inicial de um estado perpétuo de 
repouso que sempre tenta se restabelecer. Vida é teleologia, par excellence, o 
esforço intrínseco para chegar a uma meta, e o organismo vivo é um sistema de 
objetivos dirigidos que procura realizar-se” (CW8, 798). Nesse sentido tal sistema 
pode ser nomeado como dissipativo ou caótico.
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Os sistemas instáveis conduzem a uma nova descrição, assinalam a passagem do 
determinismo para as probabilidades, da reversibilidade para a irreversibilidade. 

A ciência rediscute os conceitos de ordem e desordem. Se a turbulência era o 
exemplo de desordem, e o cristal o protótipo da ordem, hoje um regime tur-
bulento deve ser visto como ordenado, pois os movimentos de duas moléculas 
situadas a distâncias macroscópicas são correlacionáveis. Ao contrário, o cristal 
“quebrou-se”, uma vez que os átomos que formam o cristal e vibram em torno 
de sua posição de equilíbrio o fazem de maneira incoerente. Assim o cristal é 
desordenado do ponto de vista de seus modos de excitação.

O desenvolvimento da teoria das catástrofes, que é a ciência dos processos 
dissipativos, produtores de entropia, mostrou que nenhuma ciência pode 
definir a evolução sem as restrições da irreversibilidade, da probabilidade e 
da coerência. Os conceitos que essa teoria introduz: atrator, seta do tempo, 
horizonte temporal, caos, podem ser considerados, segundo ARNOLD (1989) 
como susceptíveis de possibilitar, um dia, uma compreensão não redutível da 
aparição da vida a partir do mundo dos processos físico-químicos. 

SOBRE PRESSUPOSTOS E CONCEITOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA.
Mas, ao contrário das moléculas, os homens recordam-se, imaginam, sonham, 
estabelecem correlações, em síntese são capazes de instrospecção, de reflexão. 
Relações não lineares estão onipresentes e são capazes de embaralhar as visões 
globais, sendo sempre acentuadamente divergentes as representações do passado, 
presente e futuro.

Como aproximar então o comportamento das moléculas ao comportamento 
humano? O conceito de sistema traz tal aproximação.

Sistemas atualmente são considerados como estruturas flexíveis, nas quais flu-
tuações e desequilíbrios ocorrem, aspecto que permite grande flexibilidade, que 
abre grande número de opções para ação externa e interna.

Jung muitas vezes falou do Self como uma arena de luta entre opostos polares, 
mas também o definiu como um sistema auto-regulador que busca o equilíbrio 
através da interação entre essas forças contrárias. Nesse sentido Jung admitiu a 
influência de Heráclito, cujo conceito de enantiodromia – a tendência das coi-
sas se transformarem em seus opostos – foi sempre muito citada por Jung. Em 
“Estudos sobre Psicologia Analítica” disse: “Não há equilíbrio, nenhum sistema 
de auto-regulação sem oposição” (CW7, 92). A psique seria um sistema auto-
regulador desse tipo à procura de equilíbrio entre tendências opostas: entre as 
tendências com vistas à unidade e à pluralidade, entre a consciência e o incons-
ciente, entre os elementos masculinos e femininos, entre razão e instinto, entre 
espírito e natureza, entre bem e mal… Assim, a psique mostra uma tendência 
para a polarização, mas também para o equilíbrio, para estados contínuos de 
equilíbrio e de desiquilíbrio. A consciência humana possivelmente consegue 
unidade e estabilidade ao sobreviver e se transformar dentro das margens de 
flutuação e perturbação, como descreveu Clark (1993).

Sistemas desse tipo são chamados de cibernéticos (do grego kybernan, governar), 
no sentido de possuir dispositivos de retroalimentação e de controle próprios.

Parece que além de se opor aos radicalismos da ciência clássica, os cientistas 
estão aparentemente remitologizando seus temas, buscando descrições e classi-
ficações através de metáforas, de imagens.
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arquétipos não são determinados quanto à seu conteúdo, mas apenas quanto 
à sua forma, e nesse caso apenas em um grau muito limitado. O arquétipo em 
si é vazio, puramente formal…”uma possibilidade de representação que é dada 
a priori.“ (CW9i, 155).

Clark (1993) mostrou que, da perspectiva genética, os arquétipos são parte da dota-
ção do homo sapiens, que permanece inalterada há milhões de anos e que permite, 
dentro de certos limites estruturais, a emergência de uma variedade de compor-
tamentos como reação a circunstâncias específicas, sejam internas ou externas.

O sistema interligado de arquétipos poderia ser compreendido como o decorrer 
de um sistema dissipativo. O arquétipo poderia ser imaginado como um atrator 
estranho que instaura o caos num sistema cujo comportamento era até aquele 
momento considerado regular. Assim a constelação de um arquétipo poderia ser 
imaginada como uma turbulência, que faz com que o sistema perca a estabili-
dade de até então, mudando de um salto para um estado diferente.

Em “Símbolos da transformação”, Jung disse que “O arquétipo constelado é sempre 
a imagem primordial da momentânea situação de necessidade”. “Quando sobre-
vém uma condição de necessidade, um tipo correspondente a esta emergência 
se constela no inconsciente. Como esse é numinoso, isto é, possui uma energia 
específica, ele atrai os conteúdos do consciente, idéias conscientes, através dos 
quais se torna perceptível e assim pode tornar-se consciente. Assim, pela introver-
são e regressão da libido, constelam-se conteúdos que antes eram latentes. Como 
mostra a experiência, são imagens primordiais, arquetípicas, que pela introversão 
da libido foram tão enriquecidas com recordações individuais, que o consciente 
pode percebê-las. Tais introversões e regressões naturalmente só ocorrem nos 
momentos em que uma nova orientação e adaptação se tornam necessárias.

Considerando cosmos como ordem e caos como estado onde a ordem ainda não 
existe, pode-se fantasiar a constelação de um arquétipo como uma catástrofe, 
no sentido de Thom. Desaparece o estado de equilíbrio e outro estado começa 
a se estabelecer, mas consecutivo a uma modificação de potencial. É possível 
compreender o que está acontecendo, mas impossível prever o futuro. Como 
atratores, os arquétipos seriam portadores de probabilidades – de crescimento 
ou de aniquilamento, de vida ou de morte para a consciência.

Jung, referindo-se ao inconsciente coletivo em “Símbolos da transformação” 
mostrou, que “se essa camada for animada pela libido em regressão, surgirá a 
possibilidade de uma renovação de vida e ao mesmo tempo de uma destruição 
dela. Uma regressão coerente significa um reatamento com o mundo dos instin-
tos naturais que constitui a matéria primordial também sob o aspecto formal e 
ideal. Se esta pode ser captada pelo consciente, determinará uma reanimação, 
uma reordenação. Mas se o consciente for incapaz de assimilar os conteúdos 
vindos do inconsciente, cria-se uma situação perigosa, na qual os novos con-
teúdos conservam sua forma original, caótica, arcáica, e com isso rompem a 
unidade do consciente “ (CW5, 631).

Jung ainda mostrou que “A assimilação do inconsciente protege contra o 
perigoso isolamento que sente todo aquele que se vê frente a frente com uma 
porção incompreensível, irracional de sua personalidade. Pois o isolamento leva 
ao pânico… tanto mais iminente a cisão da personalidade, que no indivíduo com 
tendência neurótica leva à neurose, naquele com predisposição psicótica leva à 
esquizofrenia, à desintegração da personalidade.” “Tal perigo pode ser evitado 
se as tendências do inconsciente puderem ser integradas na consciência…
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Ao explicar os fenômenos das coincidências significativas, Jung introduziu o 
conceito da sincronicidade. Seu objetivo não foi suplantar o princípio tradicional 
da causalidade, do determinismo, mas oferecer um princípio complementar. Ao 
falar sobre “sincronidade como um princípio de conexões acausais”, Jung citou 
o mundo do “acaso” como “um domínio imenso cuja extensão contrabalança por 
assim dizer o domínio da causalidade” (CW8, 823). Definiu sincronicidade como 
“a simultaneidade de um estado psíquico com um ou vários acontecimentos que 
aparecem como paralelos significativos de um estado subjetivo momentâneo e, 
em certas circunstâncias, também vice-versa” (CW8.850) Chegou depois à noção 
de probabilidade sincronística.

Dessa forma, irreversibilidade e probabilidade aparecem em Jung também como 
relativas às condições sob as quais o mundo e o mundo da psique podem ser 
observados.

Se os protótipos modelos da ciência do futuro salientam o resgate da geome-
tria, a primazia da imagem sobre o cálculo, pode-se verificar que Jung pensava 
em termos de imagens, tinha um modo de reflexão simbólico e enfocava os 
problemas muito através da intuição. Ele dava muita importância ao papel da 
imaginação. Desenvolveu o processo de amplificação como técnica para inter-
pretar as imagens e sonhos de pacientes. Na “Prática da Psicoterapia” descreveu 
o processo da amplificação como “uma iluminação cuidadosa e consciente de 
associações interconectadas, objetivamente agrupadas em torno de imagens 
particulares” (CW16, 319).

Para Jung fantasia e intuição são importantes em todos os níveis da ciência, pois 
desempenham um papel que suplementa o intelecto racional. Acreditava que 
elas se aplicavam essencialmente à física. Vive-se imediatamente apenas num 
mundo das imagens. Ao falar sobre as diferenças existentes entre o pensamento 
ocidental e oriental, ele disse: “Se o mundo não assume a forma de uma imagem 
psíquica, é praticamente como se não existisse.” “Na verdade, o ser psíquico é a 
única categoria do ser da qual temos um conhecimento direto e imediato, pois 
nenhuma coisa pode ser conhecida, sem apresentar-se como imagem psíquica. 
(CW11, 769).

Ao se referir ao Self, ao Si mesmo, Jung, que com freqüência disse não ser ele 
apenas o centro, mas todos os pontos da circunferência – exprimiu-o através 
da imagem. É importante ressaltar que o conceito de um todo psicológico não 
implica em uma unidade inteiramente indiferenciada, mas em um dinâmico 
equilíbrio entre opostos.

Até aqui procurei fazer tentativas de aproximação entre a psicologia analítica 
e a teoria das catástrofes em termos de alguns pressupostos e conceitos mais 
gerais. Entretanto encontrei uma similaridade mais específica entre o conceito 
de atratores estranhos ou caóticos e o conceito de arquétipos de Jung.

Ao falar sobre “A estrutura e dinâmica da psique”, Jung mostrou que “o sistema 
interligado de arquétipos é a estrutura que confere sentido e significado à vida 
psíquica, uma vez que contém toda a herança espiritual da evolução da huma-
nidade” (CW8, 342). “Os arquétipos, tais como os instintos, exercem uma função 
reguladora na medida em que intervêm na modelação dos conteúdos conscien-
tes ao regulá-los, modificá-los e motivá-los” (CW8, 404). Insistiu na afirmação 
de que os arquétipos não são idéias herdadas, mas possibilidades herdadas.

Ao falar sobre “Os arquétipos e o inconsciente coletivo” Jung reafirmou que os 
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Isso pode ocorrer sem dificuldade se na consciência existirem idéias de natureza 
simbólica” “Habentibus symbolum facilis est transitus” (para aqueles que tem 
o símbolo, a travessia é fácil, como se diz na alquimia) (CW5, 683). Novamente 
imaginar o atrator caótico?

Ainda que Jung não tenha aceito integralmente a teoria darwiniana, e se afas-
tado das formas materialistas mais radicais do darwinianismo, ele via a psique 
com marcas não só de um passado individual, mas com marcas da história da 
raça humana. Em “A estrutura e dinâmica da psique”dá uma formulação tipica-
mente darwiniana à questão da origem da consciência: A consciência, portanto 
deve ser vista como uma emancipação da função, de sua forma instintual, da 
compulsividade que a obriga a endurecer e transformar-se em mecanismos e daí 
tornar-se capaz de uma aplicação mais extensa e mais livre. (CW8, 412). A cons-
ciência confere uma vantagem na luta pela sobrevivência, e por implicação, um 
nível crescente de consciência concederia primazia adaptativa. “A capacidade do 
homem para consciência faz dele homem” (CW8, 412).

Porém, Jung acreditava que a consciência era também algo especial e maravi-
lhoso, um atributo que põe o homem imensuravelmente além dos animais, ao 
ver “a psique como uma perturbadora das leis naturais do cosmos” (CW8, 422).

Para Jung, a individuação é o desenvolvimento ótimo de todo ser humano 
individual, para o qual uma vida inteira, em todos os seus aspectos, espiritu-
al, social e biológico, é necessária. A personalidade é a realização suprema da 
idiossincrasia inata do ser vivo. É um ato de grande coragem executado frente 
à vida, a afirmação absoluta de tudo o que constitui o indivíduo. Isso significa 
ser um “homem que diz sim”, como Nietzsche (1986) afirmou. Para Jung “o 
desenvolvimento da personalidade é uma questão de dizer sim a si mesmo, de 
se considerar como a mais importante das tarefas, de ser consciente de tudo o 
que se faz, mantendo constantemente diante dos olhos todos os seus dúbios 
aspectos” (CW13, 24).

Colocou muito bem Clark (1993) que “o conceito do Self de Jung oferece a pro-
messa sublime, ainda que perturbadora da criação infindável de mundos além 
de mundos”. Entre o circunscrito e o infinito?

O mito da individuação oferece uma trajetória que reconduz o ser humano de 
volta a sua herança ancestral e o faz partilhar daquilo que caracteriza a humani-
dade no ser humano, ontem, hoje e amanhã. Entre o tempo e a eternidade?

para aqueles que 
tem o símbolo, a 
travessia é fácil
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Tales de Mileto foi o fundador da filosofia grega e, consequentemente, 

da filosofia ocidental. Ao propor que “tudo é água” Tales conceituou 

o princípio primordial subjacente à origem, permanência e final de 

todas as coisas, fazendo-o por meio do logos e da observação da 

natureza. Tanto Platão com as idéias a priori, quanto Carl Gustav Jung 

com a doutrina dos arquétipos devem a Tales este primeiro passo no 

processo de transformação do pensamento mítico-fantástico grego 

na consciência eivada pela razão da humanidade atual. Já ao afirmar 

que “todas as coisas estão repletas de deuses”, o panpsiquismo de 

Tales o aproxima do conceito do Si-mesmo junguiano, já que tudo 

é assim permeado pelo princípio originário e, portanto, “tudo é um”. 
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A QUESTÃO DA “SUBSTÂNCIA PRIMORDIAL”
Tales foi a primeiro a levantar a questão do “princípio” originário e único – arché –
embora, ao que parece, não tenha usado expressamente este termo (supõe-se 
que Anaximandro, seu discípulo, o tenha feito), representando a origem e a causa 
de todas as coisas. Assim, este princípio é fonte e origem de tudo e “do princípio 
todas as coisas derivam”, como nos diz Aristóteles (1, 3, 983 b) a respeito desta 
idéia inaugurada por Tales. Mas não somente este princípio é a origem, mas 
também a foz ou termo último de tudo e “no princípio todas as coisas e todos os 
seres por último se resolvem”, como novamente ressalta Aristóteles (1, 3, 983 b). 
E se, no princípio todas as coisas se originam e findam, também nele se encontra 
o sustentáculo permanente de tudo.

O princípio permanece imutável, mesmo assumindo múltiplas formas: realidade 
“que permanece idêntica no transmutar-se de suas alterações”, realidade “que 
continua a existir de maneira imutada, mesmo através do processo gerador de 
todas as coisas” (ARISTÓTELES, 1, 3, 983 b).

Desse modo, segundo Reale & Altiseri (2003, p.18), o princípio é “aquilo do qual 
provêm, aquilo no qual se concluem e aquilo pelo qual existem e subsistem todas 
as coisas”, realidade originária e única, compreendida como a própria natureza 
no sentido da physis: a realidade em seu fundamento. Daí Tales ser assim o pri-
meiro dos “Físicos” ou “Naturalistas”. 

Para Tales, o princípio de todas as coisas é a água.

Mas, antes de falarmos da água enquanto possível substância primordial, 
devemos ressaltar a opinião de Nietzsche (1873/1999, p.44) a respeito da própria 
existência de uma substância primordial, que, para o filósofo alemão, torna 
Tales o primeiro filósofo grego: é que nesta idéia está contida a proposição: 
“tudo é um”. Outros vieram depois argumentando a favor de outras “substâncias 
primordiais” que não a água, tais como Anaxímenes, afirmando ser a mesma o 
ar, mas o fato é que a idéia em si de uma substância que origina tudo, subsiste 
imutável em tudo que muda incessantemente, e permanece inalterada após tudo 
terminar, é revolucionária, pois pressupõe este “tudo que é um”, pelo espírito 
(logos) e para o espírito: algo único que estava antes, está durante e estará após. 

“TUDO É ÁGUA”
Chama-se Monismo à idéia de um princípio que se encontra ou se deduz da natu-
reza e para Tales este princípio é a água. A água está em todo lugar em que há vida 
e a vida está ligada à umidade e esta pressupõe a água. A água é a fonte última 
da vida e de todas as coisas e tudo vem da água, tudo sustenta sua vida com água 
e tudo termina na água (REALE & ANTISERI, 2003, p.19). Segundo Aristóteles (1, 
3, 983 b), tal se deve à percepção por Tales de que “a nutrição de todas as coisas 
é úmida” e “as sementes e os germes de todas as coisas têm natureza úmida”. 

Tales fundamenta suas asserções sobre o raciocínio puro, sobre o logos, 
apresentando uma forma de conhecimento motivado com argumentações 
racionais precisas (REALE & ANTISERI, 2003, p.20). Mas, se por um lado, Tales 
chega à conclusão filosoficamente viável para ele, de que tudo é água, de 
que em todas as coisas subsiste algo como substância única, primordial e 
insubstituível, que se apresenta na origem destas coisas, em sua permanência e 
transformações, e, por fim, em seu término; por outro lado, não o faz negando-
lhe uma constituição e essência divinas.

A água de Tales não é o elemento físico-químico, mas deve ser pensada de modo 

as sementes e
os germes de todas 

as coisas têm
natureza úmida
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Naquele rio-mar banhamo-nos. Estas águas primordiais evocaram algo 
dentro de nós, estado de ser primitivo no qual voltamos a ser carapaças 
repletas de carne macia. Bebemos desta água artística e depois, em delírio, 
nos atiramos no vazio.

Ricardo Pires de Souza

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E BIOGRÁFICA
Alguns historiadores costumam chamar de Idade Axial ao período de tempo 
compreendido entre cerca de 800 e 200 antes de Cristo. Surpreendentemente –
e, ao que tudo indica, de maneira independente – surgiram no mundo civili-
zado de então, personagens que mudaram o mundo. Na Índia o Buda instituiu 
seus preceitos. Na Pérsia, Zaratustra estabeleceu o Mazdeísmo ou Zoroastrismo. 
Na China surgiram Lao-Tzé e Confúcio. No Oriente Médio os profetas Hebreus 
contaram sua história e fizeram suas predições. Finalmente, na Grécia, Tales 
de Mileto e os demais filósofos ditos “pré-socráticos” abriram as portas para a 
chegada de Sócrates e de Platão. Por aparentemente não ser possível estabelecer 
uma correspondência direta de influências e contra-influências no surgimento 
destes magníficos personagens históricos, este talvez seja, no percurso da huma-
nidade, um dos melhores exemplos do conceito de sincronicidade Junguiano, 
tendo havido, a partir daí, uma mudança inexorável na consciência humana.
 
O presente autor não se posiciona nem como historiador, para o que não teria 
conhecimento suficiente, nem como filósofo, para o que não teria competência. 
O propósito deste trabalho é tão somente uma tentativa de reflexão acerca da 
importância do aparecimento de Tales e do impacto de suas idéias no desenvol-
vimento da consciência ocidental, entendendo-se aqui consciência no sentido 
do complexo egóico junguiano; e de como, através do logos, Tales concebeu o 
conceito de uma substância primordial – matriz e foz de tudo o que existe – e 
supôs que esta fosse a água.

Tales nasceu e viveu na cidade de Mileto, colônia jônica na Ásia Menor, entre 
o final do século VII e a primeira metade do século VI antes de Cristo. Nasceu 
por volta do ano 625, de ascendência fenícia. A Mileto de então era uma cidade 
habitada por comerciantes do mar, mas também mãe de filósofos: o próprio 
Tales, assim como seus principais discípulos, Anaximandro e Anaxímenes. Tales 
morreu no ano 558 e o ápice de sua vida como filósofo se deu por volta de 585, 
data que coincide com sua correta predição de um eclipse. Foi – além de filósofo –
astrônomo, cientista, geômetra, político e empresário de sucesso, tendo, ao que 
parece, ficado rico em função de seu espírito empreendedor.

No entanto, para a história humana, Tales foi não apenas um filósofo, mas o 
fundador da filosofia grega e da própria filosofia ocidental, nos termos em que 
a entendemos hoje em dia. Tal se deu devido ao seu método lógico-racional 
(em contraposição ao sistema mítico-fantástico vigente até então) pautado na 
observação da natureza e orientado para a obtenção de conclusões rigidamente 
relacionadas com as observações, ainda que as premissas possam parecer ingê-
nuas e incorretas aos olhos da ciência moderna. Não devemos, entretanto, con-
fundir ciência e filosofia. Segundo Nietzsche (1873/1999, p.44), Tales “foi além 
do científico” e “não superou o estágio inferior das noções físicas da época, mas, 
saltou por sobre ele”.

Tales não escreveu livro algum e apenas por meio da tradição indireta sabemos 
sobre sua vida e seu pensamento. 

através do logos, 
Tales concebeu
o conceito de

uma substância
primordial
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Não parece nada fácil fugir à sensação de que o pensamento nietzschiano – 
o qual tanto impactou Jung – fala da filosofia como algo que está necessaria-
mente além do pensamento puramente racional e consciente, mas sim algo que 
é fruto de uma forma de pensamento total, filho da fantasia e da lógica, do 
inconsciente e da consciência; algo que talvez Jung chamasse de Self, a perso-
nalidade total, na qual, afinal, “tudo é um”. 

A ÁGUA DE TALES E A ÁGUA DE JUNG
Outro aspecto interessante do pensamento de Tales é que, para ele, este “um 
que é tudo” seja justamente a água. Como já foi dito, Anaxímenes de Mileto, 
seu discípulo, propôs mais tarde que este “um” fosse o ar. Para o pensamento 
junguiano, a água vem, usualmente, associada ao simbolismo do inconsciente. 
Parece notável que, para Jung, a consciência se origina e se funda no incons-
ciente (e não o contrário, como gostariam os adeptos da superioridade do ego 
humano). Se levarmos em conta a proposição de Reale & Altiseri (2003, p.20) 
de que a água de Tales representa a vida, de que “tudo é água” e que, portanto, 
“tudo é vida”, o panpsiquismo de Tales em que “todas as coisas estão repletas 
de deuses” se aproxima inevitavelmente da forma de gnose chamada “gnose 
otimista”, na qual “nada há que não esteja vivo” (SOUZA, 2005). Como seria um 
absurdo a proposição “tudo é inconsciente”, talvez o mais aceitável é que este 
“tudo” e esta “água-vida” a que se refere Tales coincida com o conceito junguia-
no do Si-mesmo que 

… de um lado, reúne os objetos da consciência e, portanto, os fenômenos 
da consciência e os conteúdos e os fatores conscientes, do outro pressu-
põe aquilo que ainda não se encontra no âmbito da consciência e, por-
tanto, os conteúdos e os fatores do inconsciente, ou seja, os fenômenos 
daquela outra parte da psique que permanece ainda incognoscível e não 
delimitável (PIERI, 2002, p. 462). 

Desse modo, o “Si-mesmo deve ser compreendido como a totalidade da esfera 
psíquica. O Si-mesmo não é apenas o ponto central, mas também a circunferência 
que engloba tanto a consciência como o inconsciente” (JUNG, XII § 44), ou seja, 
o “tudo que é um”. 

O LOGOS DE TALES E A CONSTITUIÇÃO DO EGO RACIONAL DE JUNG 
Finalmente, não é possível, ao avaliar a posição que Tales de Mileto ocupou e 
ocupa como fundador da filosofia ocidental, deixar de observar o momento 
ontológico e histórico que ele representa no desenvolvimento da consciência 
humana. Assim como a criança substitui o pensamento fantástico pelo 
pensamento racional, a própria humanidade teve que, num dado momento, 
abandonar paulatinamente as formas de funcionamento mítico-poéticas da 
Antiguidade para atuar sob a égide do logos raciocinador. Se Tales não foi o 
deus desta passagem, foi certamente seu profeta. Considerando que “o homem 
desenvolveu vagarosa e laboriosamente a sua consciência, num processo que 
levou um tempo infindável, até alcançar o estado civilizado (arbitrariamente 
datado de quando se inventou a escrita, mais ou menos no ano 4000 A.C.)”, e 
que “esta evolução está longe da conclusão, pois grandes áreas da mente humana 
estão mergulhadas em trevas” (JUNG, 2002, p. 23), a consciência humana parece 
ter começado a se apropriar desta função há apenas pouco mais do que 2500 
anos; ou seja, se o desenvolvimento da consciência “pode ser visto como o da 
raça humana como um todo, que sem sombra de dúvida deu-se paralelamente 
ao desenvolvimento filogenético descrito por Darwin” (FIERZ, 1997, p.80), a 
Humanidade talvez não devesse ser compreendida a não ser como se somente 
há pouco tivesse abandonado a infância.

para Jung,
a consciência

se origina
e se funda no
inconsciente
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totalizante, physis líquida originária da qual tudo deriva; e a água como elemento 
físico-químico deve ser compreendida apenas como uma das manifestações 
desta physis. Desse modo, Tales não é um “materialista” no sentido moderno e 
contemporâneo, mas antes, a “água” de Tales coincide com o divino (REALE & 
ANTISERI, 2003, p.20). Ou seja, embora afastando-se do modelo mítico-poético 
de funcionamento do ethos grego de então por meio do logos racionalmente 
pensador, Tales abraça-se à idéia de uma entidade divina participando da 
criação, das mudanças e do fim de todas as coisas. Para Tales, esta substância-
divindade era a água, espécie de logos-divino e não o elemento químico.

Temos, assim, uma nova concepção de Deus na qual predomina a razão: destina-
se a eliminar todos os deuses do politeísmo fantástico-poético dos gregos 
(REALE & ANTISERI, 2003, p.20).

“TODAS AS COISAS ESTÃO CHEIAS DE DEUSES”
Além desta dupla proposição – de que há uma substância primordial e de que 
esta substância é a água – Tales afirmou, segundo Aristóteles (5, 411, a 7), “que 
todas as coisas estão cheias de deuses”, provavelmente querendo dizer que tudo 
é permeado pelo princípio originário. E como o princípio originário é vida, tudo é 
vivo e tudo tem alma (panpsiquismo) (REALE & ANTISERI, 2003, p.20). O filósofo 
utilizou o exemplo do imã que atrai o ferro como prova da animação universal 
das coisas. A força do ímã é a manifestação de sua alma, de sua vida.

A “ARCHÉ” DE TALES E A DOUTRINA DOS ARQUÉTIPOS DE JUNG
A Doutrina dos Arquétipos de Carl Gustav Jung não postula a existência de uma 
única “substância primordial”, não podendo assim ser caracterizada como uma 
forma de monismo; há, no entanto, claramente em sua constituição, a idéia de 
elementos fundantes ou a priori – os arquétipos – na criação, nas transformações 
e no destino da psique humana, tendo, portanto, função tanto retrospectiva 
quanto prospectiva nas “imagens que nascem dos fundamentos a priori, isto é, 
hereditários, do espírito inconsciente. Esses arquétipos, cuja natureza íntima é 
inacessível à experiência, representam o sedimento do funcionamento psíquico…” 
(JUNG, VI § 729). Desse modo, embora a doutrina junguiana se refira mais 
claramente ao pensamento platônico das idéias como elementos preexistentes 
e supra-ordenados aos fenômenos e que, dentro de seu caráter empirista ele 
constate que as idéias são entidades e não somente ‘nomina’ (JUNG, IX § 149), 
parece que tanto Jung quanto Platão têm uma dívida para com o conceito 
de arché de Tales (mesmo que ao conceito Tales não tenha dado um nome).

Talvez os cientistas racionalistas não concordem, porém é interessante notar a 
proposição de Nietzsche (1873/1999) a respeito da filosofia e, particularmente, 
a respeito de como Tales chegou ao conceito de que “tudo é um”:

O que, então, leva o pensamento filosófico tão rapidamente a seu alvo? 
Acaso ele se distingue do pensamento calculador e mediador por seu 
vôo mais veloz através dos grandes espaços? Não, pois seu pé é alçado 
por uma potência alheia, lógica, a fantasia. Alçado por esta, ele salta 
adiante, de possibilidade em possibilidade, que por um momento são 
tomadas por certezas; aqui e ali, ele mesmo apanha certezas em vôo. 
Um pressentimento genial as mostra a ele e adivinha de longe que nesse 
ponto há certezas demonstráveis. Mas, em particular, a fantasia tem o 
poder de captar e iluminar como um relâmpago as semelhanças: mais 
tarde, a reflexão vem trazer seus critérios e padrões e procura substi-
tuir as semelhanças por igualdades, as contigüidades por causalidades.
(NIETZSCHE ,1873/1999, p.44)

todas as coisas
estão cheias
de deuses



A mudança dos níveis de consciência que atravessamos neste 
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intersubjetividade que caracteriza o método calatônico.
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Creio que os anéis da sensibilidade são esse resultado previsto por Sai Baba e 
desejado por tantos homens e mulheres com vontade para o bem. Sándor foi uma 
pessoa que trabalhou para pavimentar o caminho de muitos na direção da virada 
planetária para uma cultura de paz, verdade e amorosidade nos relacionamentos.

O trabalho gestado por Sándor nasceu na Europa conturbada pelas Grandes 
Guerras, desenvolvendo no Brasil suas técnicas avançadas. Penso que nossa 
terra, árvores, águas e clima, a gente brasileira tão rica e variada os estimularam 
bastante. Porque, em geral, o europeu quase não se toca. Passa perto e logo diz 
sorry. Quem gosta de uma pegada amorosa somos nós. O cafuné, o roçar os pés 
descalços, o aconchego, tudo isso é brasileiro demais. Sándor soube transformar 
o chamego em método terapêutico.

Seu método combina-se com a emergente consciência do Feminino na psique 
humana. A Calatonia combina o lado direito do cérebro com o esquerdo, per-
mitindo o namoro dos hemisférios cerebrais que foi adiado por séculos de edu-
cação rigidamente lógica. Traz alimento para as almas famintas pela unificação 
com o corpo, com as bênçãos da inclusividade que comunica o Ego com o Self, 
centro unificador da psique.

Essa fome de contato verdadeiro com o Self também gera medo. Fui prota-
gonista de um caso desses ao dar um treinamento do método calatônico em 
Berlim. Usei os toques e também sons de maracás brasileiros. Muitos reagiram 
com abertura interior, mas houve quem ficasse apavorado. Meu encontro com 
grupos em aulas, workshops e no consultório são meu percurso na troca do fio 
da navalha pelos anéis finos de sensibilidade. Os amigos, os pacientes e os alunos 
tecem comigo uma rede de conexões compartilhando cada descoberta. Precisei 
começar a escrever em 1997 porque senti saudades de Sándor. Agora, que já 
completei 30 anos de trabalho como psicoterapeuta, vejo que acontece uma 
sincronicidade interessante.

O aumento das publicações sobre o método calatônico também é valioso e 
necessário para evitar interpretações inadequadas, bem como qualquer apli-
cação inconseqüente. Algumas seqüências de toques já foram aplicadas em 
diferentes locais do Brasil, e até do exterior, fora do contexto integral e das 
condições para as quais ele foi planejado. 

Estava em Londres, por ocasião de um curso para profissionais de saúde e educação 
em 1980, no Instituto de Gerda Boyensen: na ocasião, apresentaram uma técnica 
vinda do Brasil via Austrália que mostrava exatamente os toques da calatonia (a 
seqüência básica nos pés), feitos fora de ordem, com olhos abertos e sob ordens 
para “relaxe relaxe”. Menção ao Dr. Sándor? Nem pensar. Davam aquilo como os 
“maravilhosos BTT (Brazilian toe touches)”, mais um folclore do país que já mexe 
bem com os pés, aliás, veja-se o futebol… O Caderno de Psicologia Biodinâmica v.3 
(1983, p.6) mostra uma foto de Gerda aplicando o BTT.

Foi uma surpresa para Gerda Boyesen e para o grupo que naquele momento do 
anúncio da nova técnica em seu Instituto, estivesse presente uma pessoa treinada 
pelo próprio elaborador do método, tendo recentemente concluído um mestrado 
sobre o tema. Pediram-me que expusesse a origem da Calatonia e, também, demons-
trasse os toques nos pés e na cabeça. Fiz o que pude, citei a fonte e demonstrei o 
procedimento que depois foi praticado em dupla por todos os participantes. Percebi 
que minha presença, ali, naquele dia e hora, pertencia a uma rede de conexões 
maior. Aquela sincronicidade me alertou para a necessidade de continuar a descrever 
a experiência valiosa, íntima e sutil que a Calatonia proporciona. E não parei mais.

Essa fome de
contato verdadeiro 
com o Self também 

gera medo.
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Ao sentar para começar a escrever sobre a minha experiência com Sándor e a 
Calatonia, em 1997, ouvi uma pergunta: “Podemos trocar o fio da navalha pelo 
suave tocar dos finos anéis da sensibilidade?”

Era Sándor que me instigava? Não sei dizer. Parei para pensar no fio da navalha. 
É um símbolo do estado de alerta, da pessoa tensa, estressada com os músculos 
do abdome contraídos de preocupação. Como se fosse ser cortada em dois a 
qualquer momento. Imaginei meus pés tentando pisar no fio de uma navalha, 
que não dá para agüentar sem que o ser inteiro a rejeite.

O fio da navalha é um estado mental acelerado, um duelo de vida e morte den-
tro da gente, competindo pela melhor idéia, criticando continuamente, deixando 
o peito sem fôlego e a testa rígida, os dentes cerrados na espionagem interna 
para detectar onde está o erro. Uma atitude cortando a linha do certo/errado na 
letra da lei (dos homens). Sem perdão.

Quem assim convive consigo e com os outros perde a porta do abrigo, desco-
nhece a paz. Destrói, sem criar o novo. Começa brigas sem preparar-se para o 
abraço da conciliação. A alma se perde no labirinto das exigências insaciáveis do 
intelecto que, incapaz de compaixão, mitifica o racionalismo pseudo-científico. 
Ou qualquer outro símbolo de poder. 

Rudolf Steiner, (1961-1925) o eclético fundador da Antroposofia, reflete em seu 
trabalho sobre o conhecimento superior, que a nossa civilização tende excessi-
vamente à crítica e aos julgamentos. Ele preconiza a educação fundamentada 
ética e estoicamente para superar-se à supremacia dos intelectualismos. Steiner, 
que foi um dos autores que influenciaram na formação do Dr. Pethö Sándor na 
juventude, avisa que a Alemanha iria sofrer as conseqüências de uma ideologia 
sem devoção, nem veneração de valores humanos espirituais.

Escrito originalmente na forma de artigos publicados a partir de 1904, esse texto 
de Steiner foi editado como livro, em 1909, e publicado em português, em 2002. 
Ele revela que o ser humano pode refazer sua ligação com as origens transcen-
dentes, afastadas de sua educação por séculos de civilização materialista.

“Se ao encontrar uma pessoa eu censurar suas fraquezas, privar-me-ei de força 
cognitiva superior. Se tentar, com carinho, aprofundar-me em suas boas qualidades, 
estarei acumulando tal força” (2002, p.19). Complementando, Steiner afirma que se 
preenchermos a consciência com pensamentos de admiração e respeito pela vida, 
elevaremos repetidamente o contato com níveis superiores de conhecimento. Isso 
significaria atingir níveis supra-sensoriais de consciência, além da mente concreta.

O que vivenciamos interiormente com a Calatonia é a chave para vibrar com 
o Belo e o Bom. Aprendi com Sándor que o olhar compõe a beleza do viver. 
Enquanto uma pessoa maldiz um problema e aterroriza-se, uma outra pode 
abrir-se ao grande processo das transformações cíclicas e ver a pedra em seu 
caminho como um trampolim para renovações.

Sai Baba, o avatar da Índia que propõe a transformação pacífica da nossa civi-
lização, prevê que até os ignorantes podem tomar-se homens sábios através de 
programas educacionais centrados nos valores da Verdade, Ação correta, Paz, 
Amor e da Não-violência. “O homem aspira à paz, mas cultiva preocupações e 
ansiedades. Enquanto planta um pé de lima, deseja colher mangas… Isto é pura 
ignorância ou premeditada cegueira. E resultado de desorientação”, adverte em 
seu livro Sadhana, o caminho interior (1997, p.63). 

Se ao encontrar
uma pessoa
eu censurar

suas fraquezas,
privar-me-ei de 
força cognitiva 

superior.
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vações baseadas nas técnicas neuromagnéticas abrem um campo de possíveis 
questões, tais como – estamos induzindo alterações eletromagnéticas no cérebro 
durante os toques nos dedos dos pés? Longe dos laboratórios das universidades, 
é difícil encontrar respostas compatíveis com o método científico. Mas, acredito 
que chegará um tempo em que poderemos realizar novas pesquisas interdisci-
plinares com equipamentos de ponta em associação aos toques sutis. De minha 
parte, estou convencida de que uma pessoa tocada na pele de maneira suave e 
monótona, como na Calatonia, é tocada por inteiro. Faço do meu consultório 
um laboratório, um trabalho sagrado onde cada experiência é um símbolo. Seja 
um sintoma, uma tosse, ou uma imagem relatada pela pessoa ou uma imagem 
que eu tive durante a aplicação, talvez minha tosse, ou sonolência, vejo como 
um símbolo significativo da relação que está criada ali, durante a aplicação do 
método. Perceber a tosse como sinal de faringite não invalida que ela seja tam-
bém intuída como expressão da pessoa inteira, como um símbolo importante 
naquele momento.

POR QUE E PARA QUE TOCAR SUAVEMENTE? 
O mistério se faz presente, mesmo que não seja evocado. Lembro de um paciente 
engenheiro e professor livre-docente na USP. Um respeitado senhor de quase 60 
anos que veio procurar-me a pedidos médicos para que encontrasse conforto e 
compreensão em seu calvário de frustrações. Adquiriu uma doença degenerativa 
na coluna e estava perdendo os movimentos, primeiro no lado esquerdo, mas já 
iniciando no direito. Sua grande dor nem era ter de aposentar-se da universidade 
sem alcançar o grau máximo da carreira. Ele sofria mais por não poder mais tocar 
violino nem reger a banda de sua cidade natal, como fazia antes por mais de 30 
anos. Chorando como criança, este homem deitava-se para a Calatonia e levan-
tava mais aliviado das dores da alma. Pedi que investisse mais na fisioterapia e ele 
concedeu mais tempo para recuperar a musculatura perdida, e assim começou 
a animar-se para fazer o concurso para professor titular em seu departamento. 
Quando ele se preparava para esta façanha heróica (tinha de gravar seu texto 
para que outra pessoa o digitasse) percebeu que não conseguiria fazer a prova 
escrita necessária para alcançar aprovação. Tivemos algumas sessões de grande 
intensidade emocional e ele relaxou um pouco mais quando aprendeu a proje-
tar-se na imaginação ativa. Escutando as suas músicas prediletas ele imaginava-
se regendo, e sentia-se feliz, alegre em companhia dos amigos de tantos anos.

Durante uma sessão de toques com a técnica básica (nos pés) eu senti um 
cheiro estranho na sala. Parecia coisa queimando, ou melhor, ferro queimando. 
Pesquisei na memória, mas meu consultório não tinha fogão nem ferro elétrico. 
Nenhum aparelho estava ligado. Então eu cedi ao poder daquela percepção 
e penetrei no mistério. Uma imagem nasceu em mim, mostrando um grande 
forno que produzia uma atmosfera quase asfixiante com aquele cheiro de metal 
em brasa. Tive certeza de que a imagem correspondia a um conteúdo do meu 
paciente que eu apreendia de alguma forma pela coligação das minhas mãos 
aos seus pés. Uma memória do seu campo eletromagnético me era concedida, 
ou cedida por segundos, para ser utilizada terapeuticamente.

Quando ele levantou, eu pedi mais detalhes do seu trabalho na Companhia 
Siderúrgica Nacional onde tinha ficado por quase 25 anos. Ele começou a falar e 
o cheiro veio de novo. Eu perguntei sobre a atmosfera do local e se havia algum 
cheiro peculiar. Ele fez uma pausa e me olhou com tristeza: havia um cheiro horrí-
vel de metal que penetrava em tudo, em sua sala envidraçada, em seu corpo, e não 
saia com o banho. Vinha das fornalhas do local onde precisava ficar, porque tinha 
a função de supervisor daquela seção. A tristeza expressava a percepção inte-
rior que sempre teve de que aquele vapor inalado continuamente era agressivo 

um trabalho
sagrado onde

cada experiência
é um símbolo.
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Encontrar a luz da relação sensível, intuitiva com o mundo, combinando-a com o 
julgamento racional é um fascinante desafio. É imprescindível criar a visão sistê-
mica da realidade, instaurando um novo nível de consciência da troca energética. 
Chega de divisão entre realidade objetiva externa e realidade subjetiva interior! O 
milênio que se inaugura pede a ousadia de criar as bases para um conhecimento 
de síntese que inclua os valores humanos éticos no cotidiano, uma atuação pro-
fissional que combine o onírico e o sagrado, o poético e o racional para formar 
o único tecido de interconexões que pode salvar a humanidade de um desastre.

Em seu Manifesto à Transdisciplinariedade, o físico romeno Basarab Nicolescu 
esbraveja com aqueles que tentam fazer um mero “compromisso” entre as dimen-
sões subjetiva e objetiva na construção do conhecimento. Exorta a encontrar-
mos o ponto além das fixas posições “pró” e “contra”, tronos de duvidoso poder 
onde se encadeiam defensores de posições rígidas. O planeta exige a criação de 
alternativas sustentáveis em que “todas as coisas e todos os seres poderiam ter 
o seu próprio lugar” (1999, p.9). Um amplo projeto de educação transdisciplinar, 
atravessando os limites desgastados dos níveis de realidade atualmente admi-
tidos é necessário para atingir-se o dom da inclusão. Basarab defende o prin-
cípio do “terceiro incluído” na promissora visão que mira a fusão dos opostos.

Sándor nos falava do “terceiro ponto”, um centro virtual que harmonizaria as 
duas pessoas colocadas pela situação terapêutica em planos de realidades opos-
tos. Um como aquele que sabe e tem, o outro como o que não sabe e precisa ter. 
Um diferente do outro, ambos totalidades únicas. A aparente separação dos dois 
pode ser harmonizada se, ao menos um deles, coloca a consciência no terceiro 
ponto. Tal atitude viabiliza o fluxo de trocas para além da dualidade eu e tu. O 
exercício de concentração no “terceiro ponto” mudou a minha visão de mundo. 
Aprendi a colocar-me em sintonia fina com níveis superiores o que me facilitou 
compreender personalidades diametralmente opostas à minha. Isso é muito mais 
do que tolerância. Nem é paciência. É um dos momentos em que alcançamos 
conhecimentos superiores, como queria Steiner.

A dualidade é um arranjo comum na vida: homem/mulher, mãe/criança, profes-
sor/aluno, ou ainda: terapeuta/paciente, patrão/empregado, chefe/governados; 
além dos valores bem/mal, certo/errado, agradável/desagradável e assim por 
diante. Como Basarab, Sándor propôs que atuássemos por meio da inclusividade. 
Acreditou que a luta entre os opostos tem saída, chamemo-la de terceiro inclu-
ído, terceiro ponto, ou de compaixão.

A análise racional exclui, a inclusão é filha da amorosidade e da compaixão. É onde 
sei que a Calatonia pode ajudar. Mas é preciso incluir a análise racional nos nossos 
métodos de avaliação e de tratamento. Há alguns anos encontrei uma referên-
cia na Science com informações novas sobre os campos magnéticos do cérebro 
humano. Os experimentos que foram realizados por Brenner, Lipton, Kaufman e 
Williamson, (1978, p.81-83) cientistas dos departamentos de física e psicologia da 
Universidade de Nova Iorque, me levam a supor que exista uma condição neuro-
lógica específica atuante nas respostas aos toques calatônicos. Analisar os toques 
calatônicos sob o ângulo de repostas eletromagnéticas pode conduzir a resultados 
interessantes para compreender o alcance do método de Sándor. 

De acordo com essa pesquisa, o cérebro produz um campo magnético próximo 
da superfície do crânio que varia sincronicamente com a estimulação elétrica 
periódica aplicada aos dedos das mãos. O campo magnético evocado se encontra 
bem localizado sobre a área de projeção somática primária, neste caso na região 
do córtex sensorial no hemisfério contralateral ao dedo estimulado. As obser-

A dualidade
é um arranjo

comum na vida
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demais para a saúde. Porque meu paciente era uma pessoa musical, sensível, não 
dado a impulsos agressivos, ele não gritava nem se lamentava, apenas ficava 
triste. E continuava trabalhando no mesmo lugar. Compartilhamos a intuição 
de que aquele vapor fétido estava na origem do problema neurológico que o 
acometera. O que mudou com essa percepção? Parte de sua mente precisava ter 
uma confirmação da causa física mais provável para sua doença e com aquela 
intuição ele ficou mais aliviado. Reagiu à tristeza com uma iniciativa promissora. 
Foi à direção do seu instituto e pediu uma forma alternativa para que pudesse 
realizar a prova escrita para a docência, uma vez que não agüentaria escrever 
durante as mais de quatro horas que costumam durar esses concursos. Falou 
com tanta segurança e altivez que conseguiu uma exceção. Fizeram uma prova 
oral em lugar da escrita e ele viu-se aprovado nesta, bem como nas outras quatro
provas. Tornou-se professor titular. Em sua terra natal, os amigos e a banda o 
homenagearam. Os primeiros, com uma festa e os músicos, com um concerto. 
Meu paciente sentou-se junto ao seu discípulo e amigo que regia a banda. Ficou 
de frente para os músicos que tocavam para ele e regeu mentalmente cada nota, 
sentiu cada momento com toda a beleza do seu espírito, enquanto as lágrimas 
de felicidade lavavam seu rosto, segundo suas palavras.

A HERANÇA
Neste momento de expansão do legado de Sándor, é oportuno lembrar a postura 
profissional por ele adotada, que não pretendia alcançar grandes grupos, mas 
formar uma frente de trabalho. A preferência pelo contato direto nos treina-
mentos, o seu hábito de rejeitar os pedidos de entrevistas para a mídia e a seleta 
divulgação dos seus escritos também merecem consideração. Ele pretendia 
ensinar para quem pudesse aproveitar com equilíbrio, sem ostentação. Sándor 
tinha se vacinado contra o desejo de poder por meio de experiências diretas, nos 
campos de refugiados da Europa.

Sándor pertence ao grupo dos mestres orais da humanidade. São imunes ao apelo 
da publicidade, preferem trabalhar com pequenos grupos, transmitindo pessoal-
mente. Cada aprendiz determina o quanto vai receber, não porque pede mais 
ou paga mais. Cada passo adiante na transmissão e na pesquisa do acervo que 
Sándor deixou precisa inserir-se na linha mestra do seu estilo: discreto, coerente, 
sem promessas, autêntico, sério. Ele nos ensinou a cuidar do contato huma-
no com renovada paciência e perseverança, mesmo diante da incompreensão.

Creio que assim fazendo daremos motivos para deixá-lo satisfeito com o jardim 
de rosas que plantou entre nós. 

“Temos de cuidar, até diariamente, para eliminar certas formas de pen-
samentos que atraem configurações não harmoniosas de forças às quais 
estamos constantemente expostos. Este deve ser o caso especialmente 
agora, quando constantemente podemos ter notícias sobre o rebaixamen-
to do nível da civilização, da fé e da consciência humanitária dos povos, 
que passam por desmoronamentos e esfacelamentos exteriores e interio-
res. No entanto, ao mesmo tempo, podemos também perceber a atuação 
da Nova Força, no início desmontando o obsoleto. Por isso é necessário 
andar, tanto em termos de uma escala maior como de escalas menores, 
com idéias e sentimentos equilibrados e orientados pela Lei Superior.”

(SÁNDOR, 1992, p.1)

Cada aprendiz
determina o quanto 

vai receber
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autoria, não foi enviado a outra revista e não o será enquanto sua publicação 
estiver sendo considerada pela Revista Hermes, quer seja no formato impresso 
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constem seus créditos acadêmicos e profissionais (no máximo três linhas), e e-
mail de contato.

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

Palavras-chave: Devem ser apresentadas no máximo cinco palavras-chave.

Corpo do texto: Fonte Arial ou Times New Roman, corpo 12, alinhamento justifi-
cado, entrelinha simples. Os artigos devem conter aproximadamente 10 laudas.

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



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

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

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

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

Exemplo: Segundo as palavras de Giegerich:

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

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

Exemplo: 
Com um autor: 
Na abordagem junguiana, segundo Clarke (1993), pode-se provar empiricamen-
te que há no inconsciente um arquétipo de integridade, isto é, uma imagem de 
Deus e que, por conseguinte, no âmago da busca religiosa existe uma necessi-
dade que está implantada na própria psique. OU
Na abordagem junguiana, pode-se provar empiricamente que há no incons-
ciente 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 (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 imagens 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 
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caso, emprega-se a expressão latina “apud” (junto a), ou o equivalente em por-
tuguês “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 impossibilidade 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 autoria 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 mai-
úsculas, 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 segundo 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 remetidas 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 indispensá-
vel para a compreensão dos textos.
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