




Palavra da Editora

Chegamos ao número 22 da Revista Hermes.  22 é a última carta do tarô, 
que também é considerada a carta 0 (zero): ela é o início e o fim do trabalho, 
e indica que tudo chega a um ápice e depois se renova. A imagem da carta é o 
Arcano do Louco, que também é Hermes, representando, na vida, a descoberta 
de novos horizontes e a vontade de desvendá-los, pois um ciclo já se completou. 
A Revista Hermes fechou um ciclo para iniciar outro.

Nessa caminhada sou grata aos muitos colegas que participaram deste 
trabalho, mas quero especialmente homenagear duas grandes amigas que se 
despediram de nós já faz um ano: Maria de Lourdes Minari e Rosa Maria Farah. 
Lourdes foi minha colega de faculdade, companheira nos grupos do Sándor, mãe 
de família, esposa amorosa e grande psicoterapeuta. Rosa foi colega nos mesmos 
grupos e colaboradora desta revista, além de ser professora das técnicas corpo-
rais na PUC/SP e autora de inúmeros 
livros. Ambas muito queridas por todos, 
participaram ativamente das atividades 
do nosso grupo e partiram pratica-
mente juntas, deixando uma imensa 
saudade nos que ficaram. A elas nosso 
carinho e o consolo de termos vivido 
muitas coisas em sua companhia.

Jung nos ensinou que a vida deve ser vivida na sua plenitude, inspiração e 
sopro, o que tenho certeza que ambas cumpriram. Que sua lembrança perma-
neça sempre viva em nossos corações!

Boa leitura!

Leda Maria Perillo Seixas
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Palavras-Chave:
➜Jung e Arte

➜Arte Arquetípica
➜Arte Degenerada

A Beleza
da Feiura

Ernst Barlach, O Bebedor, 1909
<https://goo.gl/QdsRWH>
Acesso em 05.dez.2017

O artigo reflete sobre se a obra de arte tenha que ser necessariamente 
bela. Reflete também sobre o conceito junguiano da arte enquanto 
produto do ego e da arte enquanto produto originado das camadas 
coletivas do inconsciente; propõe que nesse nível se estabelece um 
diálogo entre o artista e o espectador, quando, de fato, e só então, a 
arte se faz. Por fim fala dos artistas banidos pela Alemanha nazista 
e o aspecto prospectivo da arte que em suas obras já prenunciava a 
Segunda Guerra e suas decorrências.1

João Bezinelli <joaobezinelli@uol.com.br>
■ Psicoterapeuta
■ Meste em Psicologia Clínica – PUC/SP
■ Prof. do curso “Jung e Corpo” – Instituto Sedes Sapientiae
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Nossas reflexões têm como ponto de origem a indagação de Roger Scruton 
sobre a obra de arte. Nada mais atual na feiura dos nossos dias do que a pergun-
ta do filósofo: Beleza importa? Bem, quero dizer que a beleza sempre importa, 
mas a arte é maior que a beleza. Eu diria que a arte, a grande arte, descreve um 
arco que vai do terrível ao sublime, e que nesse trajeto se confunde numa grande 
extensão com o belo. A arte não se contrapõe ao feio – ela o engloba. A arte, 
a grande arte, e falarei daqui a pouco, em termos junguianos o que entendo 
como a “grande arte”, bem, essa arte, parafraseando James Joyce, “é uma janela 
que se abre ao infinito”. E quando essa janela é aberta somos tocados por uma 
numinosidade, somos como que tomados por algo maior. 

Ser tocado pela numinosidade talvez seja a melhor forma de dizer (e uma 
forma da escola romântica de dizer) o que entendo como a grande arte. Toda a 
grande obra de arte é numinosa, ou seja, ela contém um numem, uma percepção 
da presença do divino. E para Rudolf Otto, o criador do conceito, o ser tocado 
pelo numinoso desperta em nós uma reação emocional e totalmente irracional, 
que antecede a qualquer aprendizado. O numinoso é uma vivência, uma expe-
riência que podemos chamar de corporal. Não é uma experiência intelectual. 
É indefinível. O que quer que seja o numinoso, não se desenvolve através de 
conceitos, mas brota como sentimento. Não nos é ensinado – mas despertado 
em nós. O numinoso é uma faculdade da alma. É a nossa reação frente ao divino. 
E quando aqui traço um paralelo com a arte, quando falo da numinosidade da 
arte, quero dizer que nesse nível a arte não é algo que possa ser aprendido – 
quer pelo artista, quer pelo admirador. O aprendizado, quando o há, é posterior. 
O motor primeiro que move todo o resto, encontra-se na alma. Na alma, na alma 
de todos nós, encontra-se a prima materia artística, mas na alma do artista essa 
prima materia borbulha, queima e o chama. Ela o seduz e o tortura, encanta-o 
e o faz sofrer. E ele a toma ao mesmo tempo que por ela é tomado – às vezes, 
ao nível da loucura. A essa prima materia, a esse indistinto que a alma propõe, 
o artista dá forma. Tarefa que ele sabe cumprir, quase sempre de forma magní-
fica. Dar forma é o criar do artista e é importante salientar aqui que a palavra 
“criação”, que usamos para o fazer arte, é um termo teológico: é dar forma ao 
caos. É fazer do caos, cosmos. 

Mas se a grande arte é dar forma à prima matéria da alma, e se esta é bela e 
fascinante, é também, como o divino, terrível, demoníaca e repulsiva. Ela atrai, 
arrebata e repele. Ela eleva, revolta e destrói.

Agora, esse mergulho do artista em sua alma ou essa alma que muitas vezes 
subjuga o artista, não é um trajeto direto e não é único. Aprofundando mais e 
falando um pouco melhor e mais junguianamente, a arte se faz em dois níveis: 
aquela que o artista faz e aquela que ela se faz através do artista. Falando sem 
jogos de palavras: há uma arte que é feita de uma forma que Jung denominava 
como sendo o modo psicológico de criar. Essa é aquela arte que expressa, que 
ilustra tudo aquilo que se move dentro dos limites da consciência do artista, tais 
como suas experiências de vida, suas paixões, as revoltas, enfim, aquilo que ele 
sabe ou mesmo que pressente. Essa é, por assim dizer, a arte que a consciência, 
que o ego do artista produz. Agora, há a arte que, diríamos, se faz através do 
artista e faz o artista; a arte que a alma dita ou obriga. Jung deu a esta arte das 
profundezas o nome de arte visionária, ou melhor, a forma visionária de criar. 
Esta é a grande arte, aquela que, diz Jung, abre a cortina, desvenda o véu que 
vela o cosmos. Lidar com a prima matéria pode trazer o que ainda não é, aquilo 
que para muitos de nós ainda não pode ser compreendido. Aqui, “criar”, o termo 
teológico, é de fato a melhor palavra a ser empregada. Sua estética, enquanto 
estética, às vezes só pode ser admirada muito mais tarde. Não há, quando fala-
mos disso, como não lembrar, por exemplo, de Van Gogh ou Blake. 

Claro, é sempre difícil colocar fronteiras entre uma experiência psicológica, 
pessoal, e uma experiência visionária. É puro didatismo descrever o que é um 
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produto do ego e o que provém da alma ou do inconsciente coletivo. Tudo 
isso normalmente se une numa linha contínua. Ao abrirmos aquela janela de 
Joyce sempre nos deparamos, no primeiro plano, com o que nos é familiar, com 
o totalmente conhecido, com a psicologia ou os complexos do artista. Mas se 
erguermos os olhos, se procurarmos ou, melhor, se o nosso olhar for atraído na 
direção do infinito, nos perdemos... ou nos encontraremos na alma, não da do 
artista, mas na alma do humano, no que é de todos, no que Jung chamava de 
Inconsciente Coletivo. Aquelas profundezas que o artista sabe encontrar ou, 
como dissemos, é por ela encontrado (e que, às vezes, ao não atender ao cha-
mado, é torturado e por vezes enlouquecido). É o artista que, com a sua perícia, 
dá forma ao que antes talvez percebíamos caoticamente, mas que só agora 
sabemos e vemos numa obra de arte. 

Mas, ao falar tal coisa, damos, ao mesmo tempo, mais um passo de como 
entendemos a obra de arte. A arte, a grande arte, não acontece no artista; a 
grande arte não acontece no espectador. A grande arte se faz entre os dois, na 
junção dos dois. A arte acontece quando o artista dá uma forma à corda que 
vibra em sua alma e dessa maneira faz vibrar uma corda semelhante na alma do 
espectador. A arte só se faz quando as cordas vibram em uníssono, quando, num 
dado momento as almas compartilham uma fração de infinito. Como disse certa 
vez Mark Rothko, “as pessoas que choram frente às minhas pinturas estão tendo 
a mesma experiência religiosa que eu tive ao pintar”. Um terapeuta diria, embo-
ra o dito de um terapeuta é sempre mais sem graça, que a grande arte se faz 
quando se constela, nos dois, o mesmo conteúdo, o mesmo arquétipo, quando 
se evoca e se vive uma emoção semelhante. Tem-se, mesmo que seja do jeito de 
cada um, o mesmo maravilhamento, a mesma dor ou a mesma angústia. Todos 
os matizes, como dissemos, do terrível ao sublime.

É por isso que a arte, a grande arte, quase nunca se abre para aquele que 
passeia pelo museu, que mentalmente “tica” cada quadro com um “já visto” e 
segue em frente. Este, normalmente, só vê a primeira imagem, aquela que está 
logo ali ao pé da gente, quando abrimos aquela janela que dá para o infinito. A 
grande arte propõe que às vezes se veja longe, tão longe que se consiga ver para 
além da forma, para além das cores, para além do horizonte. Tão longe a ponto 
de vermos para dentro do artista e dentro de nós. Na verdade, ela propõe uma 
comunhão, porque, como vimos, só assim a arte se faz. Por isso, na exposição, 
no museu, ela nos faz parar e lentamente nos seduz, embora também possa nos 
engolir de um só trago. Muitas vezes ela nos faz parar pelo choque, pelo inau-
dito, pela sedução de sua beleza ou pelo fulgor da sua feiura. Mas, nem sempre. 
Pode acontecer também que a nossa alma não esteja ainda amadurecida para 
esse diálogo, que nosso olhar não veja tão longe e que não consigamos abrir a 
janela; quem sabe em um outro momento. Mas, outras vezes, é preciso aprender 
a parar, aprender a observá-la, ir além da primeira imagem e mesmo insistir para 
que ela se “abra”. Precisa-se seduzir a obra sedutora. Talvez só então as cordas 
soem em uníssono. 

O soar em uníssono esvazia, em parte, para mim pelo menos, as infindáveis 
discussões sobre o que é arte. Se ela se faz apenas nessa junção entre mim e a 
obra, se ela se constrói a dois, se ela só existe enquanto arte quando me tem 
admirando-a (ou vivendo-a) como arte, se ela só “é” arte quando estou frente a 
ela e vivo uma emoção paralela ou a mesma emoção, então uma obra que para 
mim é arte para um outro pode não ser; as cordas não soaram em uníssono, as 
cordas nem sequer vibraram. Por melhor que seja a técnica, o que para mim é 
arte para um outro suscita a velha interrogação, meio desdenhosa, que escuta-
mos nos corredores da Bienal: Isso é arte? Qualquer criança faz isso... 

Gostaria ainda de acrescentar que não só a obra enquanto obra, mas até 
mesmo a forma como o artista a apresenta numa exposição, o jeito que ele 
a expõe, pode significar uma forma de facilitar o diálogo com o espectador. 
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Rothko, para citá-lo novamente, como quase todo artista (e que pode parecer 
uma idiossincrasia do artista), expunha sua obra numa certa disposição, a uma 
certa altura, devendo ser vista a 45 cm. de distância e sob certas condições de 
iluminação.... Sua exposição, na Tate Galery de Londres, só se realizou após anos 
de negociação, até que ele obtivesse a sala com as dimensões que imaginara e 
com a iluminação que queria. E o espectador deveria ficar frente à obra pelo 
tempo necessário, deveria haver bancos para isso, até que ele visse as cores por 
detrás da cor, até que a janela de Joyce se abrisse e a obra se revelasse. Até que, 
em suas próprias palavras, “se consumasse um diálogo entre a pintura e o obser-
vador”, até que se cumprisse uma liturgia que fizesse com que “o espectador 
vivesse a mesma experiência religiosa que o autor tivera ao pintar”. Até que o 
expectador fosse engravidado pelo olhar e sentisse tomar forma em si o mesmo 
arquétipo que o do artista.

Mas, dando ainda mais um passo, e reafirmando o já dito, o artista, com sua 
sensibilidade, entra em contato com o inconsciente coletivo trazendo um novo 
conteúdo ao mundo, às vezes dando a ele uma forma inusitada, trazendo o novo 
de uma forma nova, causando espanto à consciência coletiva que só reconhece 
o que lhe é familiar. Nesse caso é necessário um tempo para que o ego absorva 
o novo, um tempo para que as cordas vibrem em conjunto. E, quando vários 
artistas trazem o novo com uma forma nova, nós dizemos que estamos frente a 
uma nova escola artística. 

Se fossemos falar das muitas escolas de arte precisaríamos de um tempo 
que não temos e também de uma cultura que não possuo. Mas se quisermos 
achar um momento em que a arte quebra o paradigma da beleza, em que se 
dissocia estética e beleza, eu assinalaria o aparecimento, em 1917, do “urinol” 
de Marcel Duchamp (figura 1). Aliás, o nome não é urinol, mas a “fonte”, o que 
já é significativo: enquanto fonte ela não recebe, mas faz jorrar. Não é o caso 
de contarmos a história da “fonte” e das muitas interpretações que lhe foram 
dadas, como por exemplo, a semelhança existente entre um urinol e as formas 
femininas, o que o torna um lugar perfeito para que o membro masculino possa 
lançar a sua produção – essa é, pelo menos, uma explicação capaz de encantar 
qualquer psicanalista. Os mais religiosos a viam com uma imagem estilizada do 
Buda e mesmo a da nossa Senhora. Certamente não foi esse o entendimento do 
júri que recusou a obra em uma mostra de arte nos Estados Unidos. 

Fig. 1 - Marcel Duchamp
A Fonte, 1917
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É importante assinalar, que Duchamp se opunha à arte retiniana, que era 
como ele chamava a arte feita para agradar à vista. Assim, com convicção, ele 
oficialmente instaurou o feio na arte. Foi um precursor, talvez bem-humorado, 
no fato de se mostrar o lado feio e terrível da divindade. 

Com “a fonte” temos o início do ready-made, o objeto comum recortado de 
sua realidade e posto numa exposição. É arte? Perguntaria o nosso já conhecido 
cidadão do corredor da Bienal. Bem, tudo é arte quando as cordas vibram. Um 
objeto que, quando no depósito de construção, é mictório, quando na exposição, 
é arte. Mas, tentando fazer um pouco de psicologia, quero crer que o inusitado 
e o inesperado desse objeto numa exposição de arte, a surpresa que ele causa, 
faz com que se abra uma brecha na rede egóica do espectador, aquela rede 
coesa de significados que faz com que reconheçamos o mundo e que noz faz 
esperar que ele seja sempre aquilo que esperamos que seja. Esse choque nos 
traz uma surpresa como a que tem uma criança que vê pela primeira vez um 
objeto engraçado, ou algo como que invertido e fora de lugar, como no país das 
maravilhas de Alice. O choque que temos ao ver que de repente se faz público o 
que é habitualmente recluso e de uso reservado. Uma brecha no ego que ao se 
abrir bruscamente deixa entrar o infantil, o risível, o reprimido ou a crítica indig-
nada. Quase que a gente não se dá conta que olhamos pela janela de Joyce2. 

Bem, mas, é preciso que se fale: o feio nem sempre é bem-humorado como 
em Duchamp. E o choque nem sempre se deve ao surpreendente, ao inusitado, 
mas, ao contrário, o devemos ao esperado e concreto – ao terrivelmente concreto 
da maldade humana. A maldade é também um ready-made que em nós, expres-
sada enquanto arte pode, de forma paradoxal, ser terrível sendo maravilhosa. 

A imagem que marca o que digo é, sem dúvida, a Guernica, de Picasso (figura 
2). Quando falo em Guernica fazendo essa pequena digressão do feio na arte, – 
uma tentativa de selecionar uma obra e um autor que caracterize um ponto na 
escala do feio – quero salientar outro dado à ideia romântica das cordas vibran-
tes. Disse que essa vibração prescinde de qualquer aprendizagem. É verdade, mas 
para muitas obras, o contexto histórico, a informação, nos joga direto no diálogo 
com o artista, a informação faz com que sintamos de imediato o que, de forma 
igual, sente o artista. A informação está na consciência coletiva e é a chave que 
abre a janela e nos faz, de imediato, ver longe. 

Guernica, como sabemos, é a pequena cidade basca, na verdade uma aldeia, 
que foi bombardeada pelos nazistas a pedido do general Franco, em abril de 
1937. Picasso, à época, morava em Paris e foi lá que viu nos jornais as fotos do 
massacre. O pedido de Franco, para que bombardeassem sua própria terra, foi 

Fig. 2 - Pablo Picasso
Guernica, 1937
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uma oportunidade para que os nazistas testassem as bombas incendiárias e os 
bombardeios por saturação, onde se aniquila grandes extensões de território. Foi 
um ensaio visando a Segunda Grande Guerra. 

No painel temos a dimensão do trágico. Picasso não diz nem é preciso que 
se nomeie a aldeia; todos temos a informação do ocorrido. Vemos apenas o que 
parece ser o interior de uma casa simples, uma lâmpada acesa, à direita uma 
mulher com as mãos para o alto como em súplica, como pedindo misericórdia, 
como querendo impedir o voo dos aviões e a queda das bombas, como que per-
guntando: Por quê? E à esquerda a mãe com a criança morta nos braços, uma 
referência à Pietá, e um retrato da dor, do desespero e do absurdo. Ao centro a 
mão de uma mulher com um candeeiro clareia o incompreensível. E no teto a 
lâmpada, como o olho de Deus que tudo vê.

A obra é toda feita em preto, cinza e branco com as imagens cindidas, geo-
metrizadas do cubismo, refletindo a realidade da dor insuportável e evocando 
um grito de revolta. Picasso dizia que uma pintura não era feita para decorar 
uma casa ou um apartamento, mas uma arma de ataque e defesa contra o ini-
migo. Reza a história, como sabem, que Otto Abetz, embaixador nazista, coman-
dou uma revista ao estúdio do pintor na Paris ocupada e, vendo na parede uma 
grande reprodução fotográfica de Guernica perguntou ao pintor: foi você quem 
fez? Não, foi a resposta imediata – foram vocês. 

Descrevendo o feio, o trágico e o terrível do humano daremos um outro 
passo falando um pouco mais da época que antecedeu a Segunda Grande Guer-
ra, sempre um momento onde o lado negro da alma, a grande sombra da face 
escura da divindade encontra vazão para a sua expressão máxima. 

Em 1936, um ano antes de Picasso pintar Guernica, Jung lançou um artigo, 
meio premonitório, chamado “Wotan”, em que descreve o fato que, no incons-
ciente alemão, renascia ou se energizava um arquétipo ao qual ele deu o nome 
de Wotan (ou Odin), o deus guerreiro da mitologia nórdica, o deus que montado 
em seu cavalo celeste recolhe as almas dos heróis nos campos de batalha; deus 
das tormentas e da embriaguez. Foi esse deus, ou arquétipo, assim ele pensa-
va, que renasceu na alma da juventude nazista que marchava pelas ruas da 
Alemanha. Falaríamos muito se fossemos falar sobre a ativação do arquétipo 
que tomou todo um povo, se falássemos da ideia mítica de uma nova “idade 
de ouro”, da crença da predominância da raça teutônica sobre as demais, da 
imagem do Salvador projetada em Hitler..., mas como o nosso assunto é o feio, 
neste caso o terrível, importa dizer apenas que Hitler e o alto comando nazis-
ta inauguraram, ou reinauguraram em Munich, em 1937, um museu que fora 
reformado devido a um incêndio quando expunha a relativamente recente arte 
moderna alemã. No discurso de inauguração Hitler falou da necessidade da volta 
aos valores artísticos tradicionais germânicos, uma volta ao que ele entendia ser 
a verdadeira arte alemã. Negou o fato de que a arte pudesse ter um caminho de 
desenvolvimento: para ele, nenhum desenvolvimento, quer quanto ao estilo, ao 
desenho, à composição ou à técnica, deveria ser permitido. Pregava quase que 
uma volta a estética greco-romana, associada à preocupação que a arte deveria, 
acima de tudo, servir aos objetivos do Reich, ser um modelo do que era conside-
rado saudável, veiculando uma moralidade afinada com o ideal do novo regime. 
As obras que agora seriam expostas deveriam expressar o ideal nazista da beleza 
racial alemã, do heroísmo, do copo atlético, do amor à família e ao solo pátrio 
e, obviamente, de forma alguma, conter traços semitas ou afro – americanos. 
Naturalmente, os modernistas foram banidos, considerados como “degenerados”. 

A palavra “degenerado” é aqui importante, pois fora retirada de um livro de 
Max Nordau, publicado em 1892, que descrevia a degenerescência mental e até 
mesmo física da raça, e apontava como uma das marcas dessa degenerescência a 
arte (na época o simbolismo) e os artistas que a faziam. Concluía que se deveria 
voltar aos valores tradicionais alemães. 
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Na inauguração do novo museu Hitler, ao bater com o martelo na enorme 
coluna grega da fachada – o estilo arquitetônico característico do 3º Reich – 
quebrou o cabo do martelo. Talvez este fosse um sinal do que viria pela frente. 

Daí em diante iniciou-se uma verdadeira caça às bruxas modernistas, ou seja, 
aos artistas que não correspondiam ao estilo proposto diretamente por Hitler e 
Goebbels. A crítica foi proibida, diretores de museus demitidos, e professores e 
artistas que não fossem membros da câmara de cultura do 3º Reich, banidos. 
Muitos, como Gropius, Kandinsky e Klee fugiram da Alemanha. Mas tudo ficou 
ainda pior: em 1937 foi criada uma comissão com a finalidade de confiscar as 
obras entendidas como sendo arte subversiva, ou seja, a arte moderna ou, como 
passou a ser considerada, arte “degenerada”. Casas (de judeus, principalmente) 
foram invadidas, assim como instituições, museus e escolas e as obras confis-
cadas. Das, talvez mais de 16.000 obras confiscadas, cerca de 730 foram parar 
numa grande exposição denominada de “Mostra de Arte Degenerada”, que se 
propunha como que a ridicularizar a arte moderna e incriminá-la como uma 
tentativa de desvirtuar os valores germânicos. A mostra de “arte degenerada”, 
exibida na mesma época, também em Munich, serviu como um contraponto à 
“Grande Mostra da Arte Alemã”. 

Assim, em 19 de julho de 1937 abria-se ao público a mostra. Os quadros 
foram colocados de forma não alinhada, tortos, aglomerados, a maior parte das 
telas estavam expostas sem as molduras, muitos traziam a palavra “judeu” em 
baixo, havia frases escritas pelas paredes que falavam da loucura, da degenera-
ção da arte e do artista; outras que afirmavam que as obras mostravam a mulher 
alemã como uma prostituta, e etc.; enfim, tudo foi cuidadosamente estudado 
para causar a impressão de que o que estava sendo mostrado era doentio, per-
nicioso, capaz de provocar um contágio de imoralidade.

Na Grande Mostra de Arte Alemã expôs-se o ideário nazista talvez sem se 
dar conta que, ao mesmo tempo e na mesma cidade, na Mostra de Arte Dege-
nerada, expunha-se a sombra que deveria ser reprimida. Mas, mais do que isso, 
expunha-se em Cristos contorcidos, em figuras “malditas”, em imagens que se 
geometrizavam e cores que se misturavam a formação de novas escolas e tam-
bém a percepção de como a alma antevia a uma catástrofe que se aproximava. 

Como disse, foram selecionadas para a mostra cerca de 730 obras. Gostaria 
de mostrar aqui algumas das obras “degeneradas”: 

Fig. 3 - Hitler e as obras confiscadas
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Fig. 4 - Visita de oficiais nazistas, 1938



Figura 5: Ludwig Gies. Foi professor de arte e escultor alemão. Esse crucifixo 
é seu trabalho mais conhecido. Foi colocado na catedral de Lübeck e vandali-
zado em 1922. Retiraram a cabeça. Encontraram-na mais tarde e a escultura 
foi reconstruída. Em 1937 foi considerada uma obra degenerada, levada para a 
Mostra e, depois, provavelmente destruída. 
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Fig. 5 - Ludwig Gies, O Crucifixo, 1921

Fig. 6 - Lovis Corinth
Lago de Lucerna ao entardecer, 1916

Figura 6: Lovis Corinth. Nasceu na Prússia e foi um dos impressionistas mais 
importantes do seu país. Posteriormente foi para Berlim. Em 1917 pintou a ima-
gem do bíblico “Cain”, um símbolo da culpa fraticida alemã, da febre guerreira. 
Para os nazistas, um exemplo de uma arte decadente. Ele era bipolar e sua depres-
são cresceu enormemente com a guerra. Foi professor da nossa Anita Malfatti. 

Fig. 8 - Paul Klee, Máquina de fazer trinados, 1922

Fig. 9 - Christian Rohlfs
As Torres de Soest, 1916

Figura 7: Ernst Ludwig Kirchner. Expressionista alemão que foi influenciado 
pelo cubismo e pelo favismo, daí essa emoção das cores. Teve influência de Van 
Gogh. Ele passou para suas obras o horror da Primeira Guerra e, em 1938, as 
vésperas da Segunda, sozinho e doente, se suicidou. 

Figura 8: Paul Klee. Difícil falar do estilo de Klee: inclui o expressionismo, 
o cubismo, o surrealismo. Tem um humor e, às vezes, uma perspectiva infantil. 
Como seu amigo Kandinsky, foi professor da Bauhaus. Desfrutou de grande 
sucesso até que, em 1933, o movimento nazista fechou a Bahaus. Ele teve mais 
de 100 obras confiscadas pelos nazistas. 

Figura 9: Christian Rohlfs. Expressionista alemão foi membro da academia de 
artes da Prússia até ser expulso pelos nazistas em 1937. Sua obra, vista como 
degenerada, foi retirada dos museus. 

Fig. 7 - Ernst Ludwig Kirchner, Paisagem de inverno ao entardecer, 1919
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Fig. 10 - W. Lehmbruck, Mulher ajoelhada, 1911 Fig. 11 - Otto Dix, Retrato do advogado Dr. Fritz Glaser, 1921

Figura 10: Wilhelm Lehmbruck. Por causa da crueldade da Primeira Grande 
Guerra, Lehmbruck caiu em profunda depressão e foi para Zurich. Ele trabalhou 
em hospital com soldados feridos, o que o levou a criar obras tocantes como “O 
Caído”. Em 1919, suicidou-se. 

Figura 11: Otto Dix. Expressionista alemão foi veterano da Primeira Grande 
Guerra e sua obra é dominada por uma temática antibélica, fato que desagra-
dou a Hitler que, chegando ao poder o demitiu da Academia de Dresden. Várias 
de suas pinturas foram destruídas pelos nazistas. Em 1934 foi autorizado a ser 
membro da Academia desde que pintasse apenas paisagens. Na segunda Grande 
Guerra foi obriga a alistar-se no exército alemão 

Figura 12: Oskar Kokoschka. Ele alistou-se na Primeira Guerra e foi ferido. Foi 
professor da escola de Dresden. Talvez pudéssemos falar que Kokoschka era um 
sujeito que, diríamos, praticava o esoterismo e acreditava em presságios. Quando 
do seu nascimento, sua mãe entrou em trabalho de parto ao mesmo tempo que 
sua aldeia natal pegava fogo. Tal fato o fez pensar que estava destinado a ter 
um olhar iluminado que lhe permitisse ver “a cura que os homens projetavam no 
espaço”. Apaixonou-se e relacionou-se com a mulher de Gustav Mahler, mas esta 
acabou abandonando-o por não suportar a intensidade da paixão que ele sentia 
por ela. Kokoschka morreu esquecido e incompreendido, achando que foi em vão 
o viver para a arte, – de ter a arte como um caminho de revelação. 
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Fig. 12 - Oskar Kokosha
Autoretrato como um artista degenerado, 1910

Figura 13: Vasaly Kandinsky. É um pioneiro do movimento abstracionista. 
Foi o primeiro pintor do ocidente a produzir pinturas abstratas. Em 1937 seus 
quadros foram confiscados e, em 1939 fugiu para a França. 

Figura 14: Emil Nolde. Seus quadros chocam pela vivacidade das cores, dis-
torções, excesso de tinta. Tem influência de Van Gogh e de Edward Munch (“O 
Grito”). Em 1941 os nazistas o proibiram de pintar, pois consideravam sua pintura 
mundana e imoral. (Não obstante ele fez aquarelas que chamou de pinturas não 
pintadas). Voltou a pintar após a guerra. Mais de 1000 dos seus trabalhos foram 
retirados dos museus, sendo o artista com o maior número de quadros confiscados.

Fig. 13 - Kandinsky, Vários Círculos, 1926

Fig. 14 - Emil Nolde
Mar com céu ao entardecer
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Fig. 15 - Felix Nussbaun, Os Malditos, 1934 Fig. 16 - Lyonel Feininger, 1920

Fig. 17 - Lasar Segall, Eternos Errantes

Figura 15: Felix Nussbaum. Alemão de origem judaica. Várias de suas obras 
mostram os horrores do holocausto, do qual ele próprio foi vítima. Com a che-
gada do nazismo ele foi para a Bélgica. Foi preso em um campo de concentração 
na França. Fugiu, foi novamente preso e levado para Auschwitz, onde foi assas-
sinado em 1944, junto com a sua mulher. 

Figura 16: Lyonel Feininger. Nasceu em Nova York, mas foi bem jovem para 
a Alemanha. Estudou em Paris e foi bastante influenciado pelos cubistas. Teve 
mais de 400 quadros confiscados pelos nazistas. Em 1937 voltou para Nova York, 
sendo um dos desenvolvedores do Expressionismo abstrato nos EUA. 

 Figura 17: Lasar Segal. Pintor lituano radicado no Brasil. Precursor do expres-
sionismo. Estudou em Berlim e voltou ao Brasil em 1912. Judeu brasileiro, seu 
tema principal foram as representações do sofrimento humano: a guerra e a 
perseguição. 
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Fig. 18 - Karl Caspar, Ressureição, 1937 Fig. 19 - George Groz, Retrato do escritor Hermann-Neisse, 1925

Notas

1. Palestra apresentada na Universidade Paulista no V Simpósio de Psicologia Analítica: Arte, Estética e o Belo.
2. Um artista francês, Pierre Pinnocelli, em visita à exposição urinou, creio que em 1993, na “fonte” de 
Duchamp. Esse mesmo cidadão a atacou a marteladas em 2005, lascou uns pedaços e foi preso. Mas é 
interessante a alegação do gesto: ele insistiu que a obra é de quem intervém com ela ou, no caso do 
urinol, dentro dela e, indignado, ele disse que fez exatamente o que Duchamp queria que fosse feito – 
continuou a obra de Duchamp. Bem, ele fez arte, no sentido literal e figurado da expressão. Talvez seja 
esse o significado de “obra aberta” de que fala Humberto Ecco. 
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Figura 18: Karl Caspar. Professor da Academia de Arte de Munich, onde foi 
obrigado a demitir-se pelos nazistas. Suas telas retratam o cristianismo. Foi 
influenciado pelos Impressionistas e Expressionistas. Suas obras foram confisca-
das nos museus e nas casas e, em grande parte, destruídas.

Figura 19: George Grozs. Pertenceu ao movimento Dadá de Berlim. Era um 
crítico da situação política e social da Alemanha. Antevendo a ascensão do nazis-
mo, imigrou para os EUA em 1932. Sua arte, claro, era considerada “degenerada”. 

Talvez, até pela curiosidade, a mostra de arte “degenerada” recebeu muito 
mais visitantes – cerca de 2 milhões – que a “Grande Exposição de Arte Alemã”, 
que contou com qualquer coisa entre 400 e 800 mil pessoas. Se a água represa-
da ou, psicologicamente falando, se a energia psíquica regride e energiza nosso 
mundo arcaico, na psique do artista ela pode ser um rio que segue seu caminho 
para frente, às vezes, como falamos, até mesmo mostrando acontecimentos que 
ainda não são, preparando nossa consciência para o que virá, se indignando com 
o que é, desafiando o que a impede, que a retém ou o que tenta proibi-la. Isso 
tudo com beleza mesmo quando é feio.
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Este artigo busca refletir sobre o movimento contemporâneo das 
Danças Circulares, a partir de Bernhard Wosien e a comunidade de 
Findhorn nos anos 70, enquanto uma forma de resgatar a proposta 
coletiva da dança no círculo e a sua relação com a dimensão trans-
cendente. Desde as mais remotas tradições encontramos referências 
à Dança como princípio motivador transcendente, através de seus 
mitos, cosmogonias ou na pesquisa de sua história. As Danças Cir-
culares estão presentes desde há muito no seio da humanidade, 
enquanto elemento agregador e potencializador das atividades hu-
manas, na expressão de suas necessidades e superação de seus li-
mites, sofrendo uma erosão da sua função transcendente ao longo 
da história. Enquanto um movimento da contemporaneidade, com 
elementos tradicionais e modernos, as Danças Circulares reintrodu-
zem o sentido de uma dança coletiva simbólica, ampliando as pos-
sibilidades de leitura do homem para consigo mesmo e do meio em 
que vive, aproximando-o do sentido de Unicidade, preservando uma 
experiência intersubjetiva reorganizadora e a reconstrução simbólica 
das possibilidades de atuação individual e grupal.1
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“A Dança é um grande código” (BASTOS, 1999). A Dança é um processo semi-
ótico de corpos em movimento que se configura no espaço, transformando-o. 
As variações cinéticas resultam em mudanças de estados, propiciando efeitos 
estéticos, emocionais e psicológicos. Assumindo uma diversidade de papéis nos 
contextos sócio-culturais, ao longo da História, encarnando deuses, linguagem 
com o divino, ritos de passagem, treino de lutas, aspectos lúdicos e artísticos, 
entre outros, a Dança esteve presente. (AQUINO, 1999). 

A organização circular foi a primeira formação do período étnico. (OSSONA, 
1988). Nela as antigas tradições ligadas a terra se unem, fazem, compartilham 
e representam os ciclos da natureza (ritmos das estações, movimentos do sol, 
lua, estrelas), do homem (batimentos cardíacos, respiração,vida, morte) e sua 
cultura (ritos de passagem, etapas do cultivo, celebrações, ocasiões de louvor, 
temor,oração e gratidão). A inspiração humana em sentir em si a energia cria-
dora da vida, em interação com os outros, é resgatada pelas danças circulares. 
(GOBERSTEIN, 1999/2000).

Bernhard Wosien (1908-1976), bailarino e coreógrafo alemão, encontrou 
através das danças folclóricas e étnicas uma expressão corporal que transmi-
tia um estado espiritual de amor e alegria. A partir de 1952 interessou-se em 
pesquisá-las, percebendo que expressavam conteúdos primordiais da alma. 
Tendo contatado a comunidade de Findhorn em 1976, onde encontrou alunos 
interessados e um campo fértil a esta proposta, Wosien trouxe o poder do círculo 
a estas danças, caso ainda não tivesse essa formação, adaptando à formação 
circular pela conexão das mãos na roda. Desde então incorporou-se ao con-
junto que passou a se chamar Danças Circulares Sagradas ou Danças Sagradas 
(ou Danças Circulares), centenas de danças, chegando ao Brasil em meados da 
década de 80. A Dança Circular, uma távola redonda onde todos se encontram, é 
um conceito de dança comunitária, cooperativa, colaborativa, de união e troca. 
Através dela incentiva-se a busca do corpo-mente-cosmo, a integração com o 
Todo inseparável que somos, deparando-se com uma experiência onde para criar, 
para ir além do hábito, é preciso viver o aspecto transcendental. (RAMOS, 1998; 
BARDINI, BARDINI e DIEZ, 2009, BERNI,2002).

Aborda-se aqui a dimensão da transcendência não relacionada às religiões 
que buscam seu monopólio, mas à possibilidade do ser humano ir além dos 
limites, romper barreiras, superar interditos (BOFF, 2000). O Movimento existe 
antes das visões de mundo, sociedades, religiões; ele dá origem, é um ponto de 
arranque, instabilidade (como o big bang), que busca o equilíbrio dinâmico, mas 
este ao se impor, entra em repetição, rotina, norma, vira instituição. Mudança e 
permanência, explosão do novo e domesticação, ambos pertencem à história da 
vida (BOFF, 1998). 

Na Dança Circular pode-se tocar e transformar a sensibilidade, desprenden-
do-se dos codificados esquemas de percepção, sacudindo as incertezas e esva-
ziando o eu, vislumbrando abertura para o mundo (OSTETTO, 2007). Mexendo 
com conteúdos que são “atitude” essencialmente, as Danças Circulares falam 
das necessidades de aprendizagem para a vida, a cada dançarino em particular; 
abrindo passagem para o que foi negado pela racionalidade: não definem, não 
explicam, cada um terá o sentido tocado na mesma medida da sua entrega 
(OSTETTO, 2006). Por si só carregada de simbolismo, mais do que formar roda e 
ter o encontro, tem-se a atitude e um pensamento circular que acolhe a diver-
sidade e a dúvida, construindo múltiplos enredos, diferente do conhecimento 
absoluto, de uma única voz, do pensar em linha reta (OSTETTO, 2009). Sem con-
siderar esta dimensão, como pretender o contato com a criação, com o sensível? 
(OSTETTO,2010)

O objetivo deste trabalho foi demonstrar através de uma revisão bibliográ-
fica as Danças Circulares, uma manifestação contemporânea da Dança Coletiva 
expressando simbolicamente aspectos da Transcendência Humana.
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DANÇA - CONCEITO E MANIFESTAÇÃO SIMBÓLICA DA TRANSCENDÊNCIA
Sendo o mais natural e o primeiro instrumento do homem, é através do corpo 

que ele se insere e se sente unificado ao todo, paradoxalmente, o diferencia e 
o separa dos demais. (MAUSS, 1974). O corpo como um todo, bem como suas 
partes, no começo da História, tinham um caráter sagrado; a Dança com seus 
movimentos, gestos e passos é um rito que proporciona uma aprofundamento 
da experiência humana e neste rito expressam os mitos, não necessariamente 
verbais, sendo os movimentos dançantes os comunicadores do indizível. A dança 
revive o mito, vivificando-o no corpo. Há aspectos paralelos entre os mitos e a 
dança sagrada. (ALMEIDA, 2005 e MENDES, 1987) 

Em antigos textos da Mitologia Grega Pelásgica, Eurínome a deusa de todas 
as coisas, dançou para Ofíon, a grande serpente, que uniu-se a ela tomado de 
desejo; depois incubou o grande ovo universal que deu origem a todas as coisas. 
(RANKE-GRAVES, 1960).

Na versão do poeta grego Hesíodo – Séc. VIII a.C, foram as Musas (das 
quais Terpsícore,uma das nove musas, presidia a Dança) , filhas de Zeus e de 
Mnemosyne (Memória) que cantaram ao poeta a Divina Verdade sobre a cos-
mogonia do universo. Elas se manifestam no canto e na dança e em forma de 
Canto e de Dança; estes representam um fluxo de força entre o deus e as musas, 
num intercâmbio que se retroalimenta. Para os gregos um verbo como mélpo-
mai (= cantar-dançar) indica a importância desta unidade entre voz e gestos/
movimento manifestando a força de Zeus entre os homens. (TORRANO, J. 1995 
; DICIONÀRIO DE MITOLOGIA GRECO-ROMANA, 1973)

A imagem de Shiva Nataraja, criada entre os séculos X e XIII na Índia, reali-
zando sua dança “Nadanta”, retrata a dança do universo em constante mutação: 
criação, manutenção e destruição como aspectos reveladores de um fluxo inces-
sante, mostrando que por detrás deste mundo de aparências se revela a unidade 
primordial (ALMEIDA, 2004)

Luciano, poeta romano do Séc. II, menciona a Dança assumindo vida com a 
criação do Universo, considerando ser a dança circular das estrelas espelho da 
dança original da criação do Universo, portanto de origem divina, com a qual os 
homens foram agraciados e ocupa, portanto, um lugar nos Mistérios. (WOSIEN, 
M.G.1996)

Na Tradição Tupi Guarani (Tu = som , Py = em pé) os seres humanos são 
princípios vibracionais, assim como tudo o que há na natureza: luz que se 
fez som , que se fez matéria. Equivalem à U’mbau (flauta) , por onde passa o 
nê-enporã (fala sagrada). O Jeroky, dança, afina todos os princípios vibracionais 
do qual é composto, o Ava, ser luz-som-música, harmonizando-o com seu ser 
físico. (JECUPÉ,1998)

Fig. 1 - Dança das Musas no Monte Helicon, Bertel Thorvaldsen,1807.
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Trazidos da África como escravos, entre os séculos XVI e XIX para o Brasil, com 
um senso rítmico e movimentos diferenciados, os negros dançavam no cativeiro 
apesar da forçada cristianização; além do sentido religioso, funcionava como 
válvula de escape para seus sofrimentos e humilhações. (PORTINARI, 1989)

A Dança expressa os sentimentos mais profundos do homem, o seu devir, bus-
cando contatar o que sentia que dele se havia separado, da mesma forma que 
a evolução da trajetória do dançar mostra sua interferência na cultura de um 
povo, transformada em costumes, manifestando simbolicamente a interpretação 
e transformação da natureza e seu meio, traduzindo o caráter histórico-social, 
crenças, valores e estruturas da vida dos povos no seu dia a dia. (BONETTI, 2012). 

No mundo animal há registros de ações e reações quanto a execução de 
atos motores, similares à dança. A dança em formato de oito “8“ das abelhas 
estudadas por Karl von Frisch, permite às abelhas exploratórios dizer às outras 
a localização de uma área descoberta. Em relação ao comportamento sexual 
de várias espécies, há a repetição de uma mesma sequência motora, em grande 
número de vezes, até que o parceiro estabeleça a sincronização psico-fisiológica. 
(LAROUSSE, 2014)

 Cita-se o chipanzé de Tenerife, Espanha, criado em situação de laboratório, 
sem contato prévio com o homem, mas quando o responsável (o psicólogo 
Wolfang Köhler da Academia Científica da Prússia) apareceu de improviso, o ani-
mal começou a saltar sobre uma pata e outra, denotando uma estranha excita-
ção, ainda foi observado um giro com os braços estendidos horizontalmente. No 
mundo aviário relata-se casos como os galos de Roraima, Brasil, onde um grupo 
de umas vinte aves emitindo alguns sons permaneciam ao redor de outra que 
realizava saltos e movimentos com as asas estendidas e cauda exibida, quando 
esgotada se reunia de volta ao grupo enquanto outra a substituía. Ainda é citado 
a “Dança das aves pernaltas , em Cabo York, noroeste da Austrália, onde dois 
bandos com cerca de 20 aves cada se adiantavam e retrocediam, elevando suas 
patas e parando sobre suas extremidades, por vezes acompanhados de “rever-
encias” mútuas. Assim, as origens da dança humana podem ser inferidas desde 
o mundo animal, onde a dança circular em torno de um objeto fixado no solo 
teria sido uma herança desde a Pré História. (SACHS, 1943)

Percebendo que tinha mais força, potencialidades musculares, articulações, 
flexibilidade do que as necessárias à sua existência, o homem descobriu que 
alguns destes movimentos em freqüência, sucessão e amplitude lhe davam um 
prazer intenso alcançando um êxtase por exaustão. Tais possibilidades não se 
limitam aos serviços das necessidades fisiológicas e de preservação da existência; 
o homem é um animal singular que se dá um valor, identifica este valor, se olha 
ao viver. A dança foi não só cultivada, mas reverenciada por toda época que 
entendeu o corpo humano como um sentido de mistérios por sua organização, 
seus recursos, suas limitações, suas combinações de energia e sensibilidade. 
(VALÉRY, 2011)

A Dança é um ato extático, uma descarga rítmica de energia antes de se 
transformar num rito religioso deliberado. É muito gradual a passagem da 
expressão espontânea de movimentos a um padrão fixo de passos, gestos e 
postura. Contudo o corpo constitui o instrumento para o poder transcendente, 
onde através da dança experimenta um canal de descida do poder até a esfera 
humana. (WOSIEN, 1996)

Na Arte Paleolítica, cuja representação de animais e cenas de caça são car-
acterísticos, as imagens murais se concentram nas regiões da Espanha, França 
e Itália; são reconhecidas cerca de 55 representações de homens vestidos com 
peles, muitas vezes em posição de dança. Tais imagens sugerem tratar-se de um 
comportamento ritual, considerando que são necessários centenas de metros 
caverna adentro para chegar às paredes decoradas, como as de Niaux e Trois 
Frères, na França; ou descer um poço de 6,30 m de profundidade em Lascaux, 
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França. São consideradas santuários, cujas hipóteses plausíveis sugerem a repre-
sentação da “Caçada Primordial” ou a “Iniciação” de adolescentes. (ELIADE, n/d)

A partir do Período Mesolítico encontra-se representações parietais de 
grupos humanos com maior freqüência, como a Roda de Addaura em Palermo, 
Itália, uma das mais antigas inscrições da dança coral na Arte Rupestre. As dan-
ças destes períodos remete à um ato cerimonial que altera o estado de consciên-
cia de seus executantes, como se pode reconhecer no uso de máscaras animais, 
procurando-se um estado de despersonalização da identidade individual. Com a 
descoberta da agricultura e domesticação de animais, característica do Período 
Neolítico, o Homem passa da qualidade de predador nômade para produtor 
fixo, tendo maior domínio sobre seu destino. Dispondo de maior reserva de ali-
mentos tem a necessidade de protegê-los passando a estruturar-se em grupos 
mais organizados. Nascem as primeiras cidades com personalidades e divindades 
próprias. Se no Paleolítico contava-se com rituais de garantia da fecundidade e 
abundância da caça, a agricultura do Neolítico pede a especialização das divin-
dades. Assim seus cultos e rituais contarão com danças específicas, passa–se de 
uma liturgia de participação com a divindade, de identificação com o espírito, 
(máscaras animais, despersonalização, êxtase, intervenção imediata) para uma 
liturgia de relação com a divindade, dançar para o deus (divindades proteto-
ras, necessidades coletivas, especificidades sazonais de acordo com o ritmo da 
natureza) caracterizando uma “Erosão do Sagrado” que irá se perpetuar ao 
longo da história, tornando-se cerimônia litúrgica fixa no calendário, depois 
cerimônia civil, ato teatral até dissolver-se em dança de diversão. (BOUCIER, 
1987; BIBLIOTECA SALVAT,1979)

A dança pode ser considerada “diabólica” enquanto expressão da inconsciên-
cia das necessidades fisiológicas, uma força motriz sem organização, uma des-
carga motora de tensão. E é “simbólica” enquanto reflete a consciência humana, 
procurando compreender e organizar o Cosmos, seja pela imitação dos astros, 
dos animais, ou pelo prazer da celebração do jogo com o outro. Os movimentos 
e batidas do dançar criam música, sons ritmados, de modo que nasce o con-
junto integrado “Dança-Música-Oração” entre os povos primitivos. Para o povo 
Mixteques do México o termo “kata/sita” é igualmente dançar como cantar, 

Fig. 2 – O Xamã de Trois-Frères,10.000 a.C., Região de Ariège, França Fig. 3 – Roda de Adaura, 8.000 a.C , Palermo, Itália
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designando o “canto dos pés”. “Bongol” para os aborígenes australianos retrata 
música e dança, ainda que em certas cerimônias não incluam o termo. Já citados 
no início deste artigo, o verbo mélpomai (cantar-dançar) entre os gregos e a 
importância da relação som e dança entre os tupis guaranis. Indo além do movi-
mento diabólico como expressão das necessidades básicas, o Homem acessa uma 
possibilidade maior de expressão. Antes de empregar a palavra para manifestar 
algo do interior para exterior, o corpo o faz; seja para expressar a vitória na 
guerra ou na caça, mesmo que ela ainda não tenha ocorrido; seja para alcançar 
um estado extático que transcenda as limitações humanas do dançarino inseri-
das no mundo físico. A Poesia e a Música tem existência no tempo, a Escultura e 
Pintura no espaço, a Dança pode ser considerada a “Mãe das Artes” com existên-
cia no tempo e no espaço. Nela criador e criatura se unificam. Não haverá povo 
sem dança, mas sim, um caráter tão sagrado no dançar que a outros não poderá 
ser revelada. A especialização do dançar com as sociedades se tornando cada vez 
mais complexas, transformações econômicas, cultura senhorial com apropriação 
de bens, sobretudo nas culturas ocidentais, leva à gradual fragmentação do 
bloco Dança-Canto-Oração em música, dança e oração, combinando um ou dois 
destes elementos. (BERNI, 2002; BOUCIER, 1987 e IOSHIMOTO 2000).

A etimologia da palavra “Dança” outorga seu caráter simbólico. Na Grécia a 
evolução do radical Har (humor em sânscrito) derivará Hará (Graça/Alegria em 
grego arcaico), que por sua vez derivou Hárisma ou chárisma (Carisma, receber 
a graça ou dom divino), Haraktir ou charaktir (Caráter, no sentido de seguir as 
Graças recebidas), Hóros ou chóros (canto, côro) e Horós ou chorós (dança, dançar 
a música de seus talentos consonantes com a harmonia cósmica). (SALIS, 2010)

No Egito o hieróglifo hbij simboliza tanto “dança” como “alegria” e está 
associado às divindades Hathor (ligada à mulher e à maternidade; patrona da 
dança) como a Bes (anão protetor da vida íntima da mulher; inventor da dança) 
(PENNA, 1993). 

Etimologicamente “Dança” vem do francês Danse, danser por volta do séc. 
XII, este último deriva de Dansön, do alemão, que se remete a “tirar”, “puxar”, 
para participar da dança de círculo. Danza (espanhol,), dance (inglês), tanz 
(alemão) encontram derivação da raiz sânscrita arcaica tan que significa “ten-
são”. (GARAUDY, 1984, IOSHIMOTO, 2000) 

A definição conceitual da Dança passa menos em perguntar “O que ela é?” e 
mais em “O que acontece com ela?” Mais do que os elementos que a constitui, 
importa o significado do que ela é capaz de acessar. (IOSHIMOTO, 2000) 

Enquanto elemento simbólico a dança pode ser concebida como uma arte 
completa e autônoma, que cria e organiza uma esfera de poderes virtuais, 
tornando-os visíveis. Se uma palavra expressiva formula uma idéia clara, um 
gesto expressivo revela um sentimento ou emoção. O gesto não parte de uma 
emoção sentida, mas imaginada e rebate no percebedor um processo de fazer 
de conta, um jogo, tratando ludicamente a obra como uma realidade. No portal 
virtual que se forma, imaginação e realidade coabitam, a situação proferida 
acontece sem acontecer, mas simbolicamente tornou-se verdadeiramente reve-
lada. (LANGER, 2003) 

A consciência cria a realidade. As mesmas áreas do cérebro são atingidas se 
algo for visto ou imaginado. Dos cerca de 400 bilhões de bits por segundo de 
informações recebidas pelos órgãos dos sentidos, a consciência seleciona por 
volta de 2 mil, se livrando de dados supérfluos (por ex. ignorando a cadeira em 
que se está sentado, ou a pressão da roupa sobre a pele, etc.) e cria uma história 
do mundo com os dados selecionados. Através da percepção seletiva o cérebro 
percebe e cria uma realidade, construindo uma versão de mundo. As emoções 
decidem o que é digno de atenção fixando quimicamente a memória de longo 
prazo, oferecendo novos subsídios para seleção e processamento de novas infor-
mações. (ARNTZ, 2007)
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Sendo assim o homem vê o real transfigurado, busca e cria novas formas de 
ordenação da realidade em que se encontra, até que se perfaça um caminho que 
lhe tenha sentido. Rompendo barreiras, é um ser de protesto que se recusa em 
aceitar a realidade na qual esta mergulhado. Está sempre se projetando para fora 
e construindo seu ser (ex-istência) e nunca está pronto. Sente a limitação que 
lhe é imanente por estar enraizado: nasce num determinado local, com língua 
natal, gênero específico, etc. Mas com emoções e pensamentos que não podem 
ser amarrados, é um ser de Transcendência nutrido pelo Imaginário. Imanência e 
Transcendência são aspectos distintos, mas dimensões de uma mesma realidade. 
Da consciência desta dimensão transcendente e simbólica o homem se refaz, 
à sua cultura e à sociedade em que vive, buscando causas, revelando sentidos, 
renovando dúvidas. (BOFF, 2000)

A Arte como expressão simbólica humana tem abertura para a compreensão 
intuitiva e o conhecimento sensorial, além dos limites do pensamento discursi-
vo e da linguagem racional. Rompe a identidade da consciência com o real. O 
Pensamento discursivo, a fala, insere ordem na simbolização de idéias; o mesmo 
não acontece com símbolos artísticos, cuja significação não pode ser apresenta-
da em palavras. A Dança apresenta uma qualidade simbólica apresentativa, cujos 
significados serão apreendidos na compreensão do todo, pertencem a uma apre-
sentação simultânea e integral, refere-se à capacidade de fazer-se presente em 
imagens, sons, movimentos, ritmos, figuras; refere-se à capacidade de expressar 
algo que não seja abarcado por uma conceituação e que a nossa linguagem não 
seja capaz de formular. Ela não representa a significação prática do objeto, mas 
a atribuição de um sentido próprio ao mesmo, que se distanciou daquilo que o 
inspirou. A dança se constitui, numa experiência, numa certa forma de ser-es-
tar-no-mundo, que ao mesmo tempo é diferenciada da experiência quotidiana, 
pois a relação que cada pessoa tem com a dança é diferenciada, depende da 
relação subjetiva, biográfica, que se teve com ela. Tais manifestações, agregadas 
de valorizações subjetivas do dançar, configuram uma relação existencial com a 
realidade. Entender esse “outro” estado leva a perceber, também o estado “nor-
mal” do qual a dança liberta. (SARAIVA, 2005) 

A DANÇA COLETIVA NO CÍRCULO AO LONGO DA HISTÓRIA
Em tempos arcaicos, imagens primordiais relacionavam-se com a visão de 

mundo de um determinado povo ou de uma cultura, compondo suas raízes 
míticas. Referências míticas eram elaboradas a partir de experiências como per-
ceber o céu, a terra, o caminho regular do sol ou o irregular da lua na abóboda 
celeste, a noite, o dia, as estações do ano, a vida, a morte, etc. A passagem do 
indiferenciado (não manifesto) para o diferenciado (manifesto), é uma marca do 
Sagrado, um centro, um ponto que marca a passagem da “não realidade” para a 
“realidade”. Tal centro pode ser representado por uma pedra, árvore, montanha, 
templo, ou cidade. Ponto e círculo possuem características de homogeneidade, 
ausência de divisão e podem referenciar ao micro e marco-cosmo, ciclos celes-
tiais. Uma dança reatualiza, repete o illud tempus primordial, sempre imita um 
gesto arquetípico, ou comemora um momento mítico (ELIADE,1992; ELIADE, 
2012 e MACHADO FILHO, 2005). 

Assim sendo as Danças Circulares surgem espontaneamente nas mais diversas 
culturas, associadas ao Sagrado, eram a própria coreografia do mito e aparecem 
nas culturas arcaicas contemporâneas como persistência dos ritos e crenças pré
-históricas (ELIADE,1976).Contaram com antigos ritos circum-ambulatórios de 
muitos povos que prevalecem até hoje tais como os árabes que caminham em 
torno da Caaba, os budistas em volta das Stupas e os judeus que circulam ao 
redor do Tabernáculo (CAVALCANTI, 2008). São as procissões católicas heranças 
veladas de dança, menos problemáticas para a Igreja; a procissão de Echternach 
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Fig. 4 – Sítio Arqueológico Newgrange, Irlanda, 3.200 a.C

Fig. 6 – Bale Real de Mouscou, Rússia Fig. 7 - Grupo de três dançarinos em círculo,
Grécia Micênica, 1300 a.C., British Museum

Fig.5 – Giro Sufi, Mosteiro Mevlev, Turquia, 2014
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na terça-feira de Pentecostes termina com círculos ao redor de uma cruz de 
madeira no antigo cemitério. (WOSIEN,2004)

A roda é uma forma coreográfica, onde os dançarinos eqüidistantes do ponto 
central, não apenas dão as mãos, mas alcançam um alto grau de socialização, 
realizada em todos os tempos e culturas. O girar, rodopiar e rodar, fazem o corpo 
perder o equilíbrio, as coordenadas espaciais. Nas danças populares e sagradas 
perder o controle corporal é o objetivo, seja por busca do prazer, ou um caminho 
para a busca do êxtase, diferentemente dos dançarinos profissionais que desen-
volvem técnicas para não perder o controle corporal ao girar. (AQUINO, 1999)

Associadas aos ritmos de trabalho que vinculam-se aos ciclos da natureza, 
para o homem sedentário que passou a domesticar animais e plantas, as danças 
tornaram-se elementos catalisadores das forças coletivas, juntamente com o 
canto, possibilitando a determinado povo que transcenda e supere seus limites. 
Transformando os ritmos da natureza e ritmos biológicos em ritmos voluntários, 
opera uma metamorfose: humaniza a natureza, dando poder para dominá-la. 
(BEAINE, 1994; GARAUDY, 1980)

Até hoje a ciranda brasileira, na sua melodia, sugere o movimento da dança 
que ao dar as mãos socializa e traz congraçamento. (LOUREIRO e LIMA, 2013)

Em tempos primitivos encontrou-se a Dança Circular em Fulton’s Rock 
(África do Sul) onde dança-se ao redor de um personagem central. Da mesma 
forma, num fragmento de louça do Império Sumer, mulheres de longo véu dão-
se as mãos. Entre os hebreus há a prática de danças em roda, fileiras e giros num 
contexto religioso. Em Creta encontrou-se peças em terracota de Palaiakastro 
com mulheres dançando em roda em torno de uma árvore. Poderia a dança de 
roda explicar a orchestra em formato circular nos teatros gregos primitivos? Em 
Roma às danças e os ritos religiosos vão perdendo seu sentido original dada a 
ênfase à sociedade guerreira, até que as origens religiosas se tornam esquecidas 
na República Romana, passando para arte de recreação. Na Idade Média, o con-
cílio de Toledo em 587d.C era contrário à carola, a dança de roda, e em 847d.C 
foram condenados os cantos e carolas das mulheres nas igrejas pelo Papa Leão 
V,mas seu costume prosseguiu conforme registro da carola dançada com alegria 
em 1215 quando da partida da Cruzada, ou na noite de Páscoa ao redor do 
poço do claustro, intercalando-se com crianças.(BOUCIER, 1987). No séc. XV foi 
proclamado o “Sermão contra a Dança” onde os que praticassem a dança em 
círculo, de mãos dadas e os que assistem aos mesmos eram servidores do diabo 
(WOSIEN,2004):

A dança usual é um anel ou círculo, cujo autor é o diabo. Somente ele 
inventa este tipo de dança, onde as pessoas se olham, se tocam e conver-
sam ente si de maneira lasciva. As pessoas são induzidas ao impudor e à 
cobiça carnal, onde ainda sentem prazer.Desta maneira elas caem no peca-
do mortal e nas teias do diabo; elas perdem as coisas boas que fizeram e 
nada do que elas venha a fazer agora será de utilidade para a vida.A única 
salvação seria o arrependimento verdadeiro e o pedido de perdão durante 
a confissão, expressando sua vontade de nunca mais repetir o pecado. 
Também aqueles que se encontram ali, olhando, são servidores do diabo. 
(WOSIEN, 2004, p.94)

 
A posição dúbia da Igreja entre a condenação explicita e a tolerância prática 

possibilitou ao Cristianismo não extinguir vestígios pagãos nos costumes popu-
lares, os camponeses conservaram suas festas (solstício, primavera, semeadura, 
colheita) camufladas na nova crença. As tentativas frustradas de proibição se 
faziam perceber entre os celtas e saxões convertidos, com danças de aleluia que 
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mal disfarçavam os ritos de fertilidade e veneração a símbolos fálicos. A dança 
de círculo, herdeira da ronda pagã gerou os branle franceses, os morris ingleses 
e se manteve no folclore dos povos. Por volta do Séc. XII, trovadores, menestréis 
e jograis levam a danças para os palácios, oriundas das camadas populares, mas 
mais lentas e solenes. Começam a moda das danças de pares em contrate com as 
vibrantes rondas camponesas, dados os pesados trajes e ornamentos dos nobres 
e pelo decoro, onde uma nobre não saltaria e rodopiaria como suas servas. No 
período sem homens em função das Cruzadas, surgiram as ronde de dames. 
(PORTINARI, 1989). Ainda no séc. XII a dança metrificada da corte separou-se da 
dança popular na França, surgem os mestres da dança e os dançarinos profis-
sionais (BOUCIER, 1987).

Na corte de Luiz XIV (séc. XVII) surge o Balé com máxima especialização da 
forma; rígida disciplina e busca da perfeição (BERNI, 2002). Com o minueto 
tem-se a distância entre os pares, organização com a métrica e a presença do 
mestre de cerimônias, a calma no movimento e o movimento na calma. Rompido 
pela valsa (Séc.XIX) que aproximava pares e promovia giros; reconhece-se nela 
uma dança de roda que revela os valores de liberdade e igualdade celebrados 
pela Revolução Francesa, afinal a dança reflete a sociedade na qual é criada 
(OLIVEIRA, 2004). As danças de roda do povo se desenvolvem automaticamente 
em danças de pares, a burguesia assume o dançar de acordo com os modos 
populares, protestando contra a cultura palaciana. A polonaise, a mazurca e a 
polca com sua forma forte e passos mais complicados ocuparam terreno, mas 
não criaram raízes no meio das massas. Com o crescimento das cidades foi-
se esvaindo o caráter comunitário e sagrado das danças de roda para valores 
individuais, não comunitários, de uma sociedade cada vez mais voltada para o 
consumo, que enfatiza o virtuosismo no dançar. O processo de industrialização, 
o crescimento do proletariado nas cidades e nos campos foram reprimindo as 
danças próprias de cada cultura camponesa, que foram assimilando a maneira de 
pensar industrial e citadina. Com a força criadora das danças de rodas e tradi-
cionais, praticamente vencidas, o ritmo da vida se torna o ritmo das máquinas. 
Surge uma grande indústria de produção de música de dança e sucessos dan-
çantes, calculado para a grande massa de consumidores. As danças que atuaram 
de maneira profunda na vida das antigas culturas se cindiram em divertimentos 
sociais, ou em forma de apresentação artística mais elevada. Foi se perdendo 
o dançar enquanto um meio de ensino para a manutenção e desenvolvimento 
de verdadeiras comunidades, um caminho de encontrar a si mesmo e ao grupo 
comunitário. As danças sem contato foram sendo retomadas vindas de uma 
cultura de massa, com ares universais, propiciando alívio imediato das tensões, 
descarga motriz. As danças circulares não deixaram de existir, mas foram rel-
egadas a um papel secundário, isoladas no folclore dos povos. (BERNI, 2002 e 
WOSIEN, 2000).

AS DANÇAS CIRCULARES ENQUANTO UM MOVIMENTO DA DANÇA COLETIVA 
NA CONTEMPORANEIDADE

Bernhard Wosien (1908-1986), bailarino e coreógrafo alemão, dedicou seu 
trabalho à pesquisa e preservação das danças étnicas européias enfatizando os 
aspectos do sagrado e do coletivo. Filho do pastor Louis Wosien e da Baronesa 
Antoniett-Linda, nasceu e cresceu na região de Masuen, cidade de Pasym, Prússia 
Oriental ( atual Polônia, na época pertencia à Prússia Oriental, que desde 1871 
era parte do Império Alemão, até o fim da Primeira Guerra Mundial), onde cur-
sou Balé, Artes e Teologia. Tendo optado pelo Balé como caminho profissional, 
apesar do desagrado familiar, tornou-se o primeiro bailarino no teatro de Berlin 
em 1939 e em 1948 coreógrafo e diretor do Balé da Ópera Estadual de Viena. Na 
década de 50 descobriu o potencial da dança folclórica, seu caráter entusiasta, 
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conexão de alegria, a força da roda, sendo convidado a participar da fundação 
de um grupo de arte popular dos sérvios, para pesquisa das danças autóctones 
e montagem de um coro. Apesar do seu trabalho de lapidação da dança com os 
jovens, quase todos de famílias de camponeses, não ousou retirar-lhes a origi-
nalidade roubando-lhes a singularidade de passos que lembram um dialeto, o 
que seria fácil para um mestre dança. Contrariamente, o encontro com o grupo 
folclórico o fez reaprender. Tendo se despedido dos palcos em 1960, formou um 
grupo com o qual viajava regularmente pela Europa conhecendo e recolhendo 
antigas danças de roda, o que foi para ele e seus estudantes motivo de puro 
entusiasmo. (BERNI, 2011; RAMIRES, 2012 , WOSIEN,2000 e WÜNSCH, 2014)

Em 1975 Bernhard Wosien e sua filha Maria Gabriele Wosien estiveram em 
Taunus, Alemanha, quando este recebeu um convite de Peter e Eileen Caddy 
para ensinar as danças na então Comunidade de Findhorn. O casal, três crianças 
e a amiga Dorothy Maclean morando num trailer nas dunas de areia da baía de 
Findhorn, ao nordeste da Escócia, fundaram esta comunidade em 1962, cultivan-
do num solo a principio improdutivo, associados à meditação, repolhos com mais 
de vinte quilos. Atraindo pessoas que buscavam um enriquecimento espiritual e 
pensavam de forma semelhante, formou-se uma comunidade. Em 1976, aceit-
ando o convite, Bernhard Wosien levou uma coletânea de danças, reconhecendo 
em Findhorn um campo fértil onde elas iriam florescer. Incorporou à sua forma 
de trabalhar com as danças, após vivenciar o ritual de abertura numa sessão 
de trabalhos da comunidade, o momento em que todos paravam e silenciavam, 
sintonizavam. Hoje, uma Fundação, a comunidade continua com as danças que 
se tornaram parte integrante de seu dia a dia. (BERNI, 2011 e FRANCES, 2004)

Bernhard voltou a Findhorn quase todos os anos trazendo mais danças, mui-
tas delas coreografadas por ele com músicas clássicas, também criou algumas 
danças rituais utilizando-se de danças tradicionais e recém criadas. Adaptou 
danças folclóricas e étnicas ao círculo preservando o seu conteúdo cultural e 
simbólico. Decidiu denominar ao conjunto de suas danças “Heilege Tanze”, em 
alemão, traduzido para o inglês como Dança Sagrada , mas o termo “heilege” em 
alemão incluía também conotações de Cura e Totalidade. Algum tempo depois 
percebeu que a tradução “sagrada” não era adequada para expressar o sentido 

Fig. 8 – Bernhard Wosien e Fido Wagler em Findhorn, Escócia
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de espiritualidade, de dimensão unificadora humana, mas o nome já estava 
divulgado, apesar de não ter associação obrigatória com a questão da religião. 
Tornando-se popular na Inglaterra passou a ser chamada de Dança Circular ou 
Dança Circular Sagrada, um movimento que surgiu do encontro entre as danças 
de Wosien e os valores da ecovila de Findhorn, onde o objetivo não é aprender 
apenas dançar como indivíduos, mas também trabalhar os aspectos emocional, 
mental e espiritual, individual e coletivo. Ganharam o mundo através de seus 
participantes, identificando-se com diferentes propostas e usadas em hospitais, 
igrejas, celebrações, com crianças, etc. No Brasil as danças chegaram a princípio 
através de Carlos Solano em 1984/86, Minas Gerais; com Sara Mariot no Centro 
de Vivências de Nazaré Paulista em São Paulo em 1983 e Christina Dora (Sabira) 
em Nova Friburgo, RJ,em 1990. (BARTON, 2006; FRISON, 2011 e RAMIRES, 2012)

As Danças Circulares de Bernhard Wosien atuam hoje como uma forma de 
dança circular coral (coletiva), onde há pouca preocupação com apresentações 
públicas e mais com a vivência proporcionada pela dança. Prioriza-se uma forma 
de expressão e valorização das potencialidades humanas frente a complexidade 
das relações do homem com ele mesmo, com a natureza e com o universo, 
utilizando-se de danças folclóricas, tradicionais e contemporâneas num anún-
cio de uma cultura mundial, num folclore planetário. Envolve-se com os eixos 
ligados à Saúde, Cultura, Educação e Espiritualidade, sem tendência exclusiva, 
texto religioso, organização rigorosa, dogmas ou um líder, apesar da presença 
da dimensão ritualística. Aquele que conduz a atividade, chamado focalizador, 
não dá ordens como um líder, mas facilita a condução e o ensinar dos passos. As 
Danças Circulares enquanto movimento da contemporaneidade demonstra uma 
propensão à retomada do bloco Canto-Dança-Oração, onde seus representantes, 
contemporâneos do Homo Religious a partir de um Sagrado primordial que 
organiza a realidade, deseja viver num universo holisticamente estabelecido.
(BERNI 2002).

ALGUMAS APLICAÇÕES DAS DANÇAS CIRCULARES NO BRASIL E SUAS COR-
RELAÇÕES COM OS ASPECTOS DA TRANSCENDÊNCIA HUMANA

Quando no contexto das Danças Circulares crianças da 1ª série do ensino 
básico de São Paulo/SP, na aula de Educação Física, foram colocadas para solu-
cionar situações-problema, ao inferir sobre o processo de auto-organização do 
comportamento foi observado que as danças circulares ensinam possibilidades 
de encontro com conteúdos que falam em particular a cada criança, fazendo 
e trazendo sentido particular a cada uma. Ao mesmo tempo permitiram que as 
pessoas se integrassem como partes de uma totalidade, um momento de viven-
cia unificada, de interdependência das relações humanas num processo de orga-
nização, desorganização e reorganização da roda, assinalando que o processo de 
constituição de um grupo dançante não é regular. Ao ativar outras funções da 
consciência, além do pensamento, se pode proporcionar às crianças experiências 
para a construção simbólica das Danças Circulares. (TEIXEIRA e SOUZA, 2010).

Outro estudo com alunos de 12 a 15 anos, de ambos os sexos, no Ensino 
Fundamental II, na cidade de Óleo/SP, evidenciou as Danças Circulares como 
um recurso importante na disseminação de conceitos, valorizando o respeito 
à inclusão, cooperação e diversidade corporal. As abordagens pedagógicas 
que articulam uma concepção de Educação Física Escolar propiciando ao ser 
humano um desenvolvimento integral, rompendo efetivamente com o modelo 
mecanicista representam um papel importantíssimo na Educação; mas encon-
tram o desenvolvimento de seu conteúdo ainda restrito ao profissional, que 
às vezes desconhece a riqueza e diversidade de práticas pouco exploradas. Ao 
procurar abordar o corpo na sua relação com os aspectos emocional, estético e 
religioso, as Danças Circulares, caracterizadas como celebrativas, energizantes, 
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meditativas e introspectivas, podem ampliar espaços importantes de reflexão 
sobre a formação do próprio cidadão, como puderam ser observados os aspectos 
relativos à cooperação, interação, auto-estima, alegria, bem estar e momentos 
de grande introspecção durante a vivência, conforme relatado.(CATIB,TREVISAN 
e SCHWARTZ, 2009)

A Dança na Educação Física, passando pela visão moderna de livre expressão, 
onde se abomina a repetição do movimento, é explorada na escola em seu 
potencial de educação e ensinada a partir de processos de problematização, 
pesquisa e criação coreográfica. Cabe então ao sujeito que dança criar gestos, 
atribuir significados e produzir cultura; oferecendo recursos para uma leitura 
crítica da sociedade. As Danças Circulares que se caracterizam pelas coreogra-
fias prontas e pela repetição e execução simultânea do movimento por todos 
os participantes, em conformidade com a tradição dos povos, a princípio não 
se apresentam como críticas, nem oferecem a releitura da cultura. Outrossim, 
princípios de competição, exclusão e seleção presentes na esportivação das 
práticas corporais e sociais, associados ao desejo e à busca de um corpo delin-
eado padronizado, dissociam-no da sua condição orgânica. As Danças Circulares 
se apresentam na contramão da concepção de corpo um sarado, aproximando o 
homem da memória de seus ancestrais. Oferece outros sentidos para a dança no 
que tange à celebração à vida e seu caráter ritualístico, se fazendo perceber uma 
dimensão sagrada do corpo: seus desejos, simbologias, sentimentos, mais do que 
pesos e medidas, mais do que dançantes aptos ou não aptos, ou repetir movi-
mentos. Nas Danças Circulares a preocupação se relaciona com uma experiência 
de intersubjetividade, não se preocupa com o olhar exterior. Tais aspectos podem 
trazer contribuições à Educação Física e ao ensino escolar, na medida em que a 
escola for concebida como um espaço para trilhar novas concepções de corpo, 
de modernidade, de celebração à vida. (BARDINI, BARDINI e DIEZ, 2009)

Nas atividades de Danças Circulares junto a adolescentes em conflito com 
a lei,de ambos os sexos, realizadas na Fundação CASA-São Paulo, por Vaneri de 
Oliveira ao longo de 14 anos, observou-se que um olhar mítico-simbólico apli-
cado às danças permitiu mais do que o simples dançar: um universo que resgata 
mitos e olhares de diversas culturas, colocando o corpo em movimento, educan-
do-o em si e no meio, um rico recurso para a dinâmica grupal, sensibilizando 
para a disciplina, tolerância, diversidade, despertando valores, oferecendo um 
contato saudável do participante para com ele mesmo e os demais. (MEDEIROS, 
SANTANA e NASCIMENTO, 2012); elementos significativos para o processo de 
ressocialização e crescimento humano.

Fig. 9 – Danças Circulares na Fundação CASA – Internato Feminino, Moóca, São Paulo, SP, 2006
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O trabalho com Danças Circulares, correlacionadas à Terapia Ocupacional, 
com mulheres idosas do Centro Livre de Artes em Goiânia-GO, teve o intuito 
de observar benefícios destas danças na vida das participantes, comparando os 
resultados antes e depois das danças por 28 meses. Com relação aos aspectos 
físicos, sociais e emocionais foi percebida melhora significativa após a prática 
das Danças Circulares, como maior equilíbrio, alegria e harmonia, associados 
com a sensação de esvaziamento de todas as preocupações e transtorno do dia. 
Ao entender o significado dos movimentos e o simbolismo da dança, correla-
cionando-os com o passado da história de vida e da humanidade, houve uma 
ampliação da consciência cultural. Também foi relatado um progresso espiritual 
pelas participantes, que através desta prática de meditação em movimento, 
possibilitou a sensação de mentes e corações livres, relatou-se uma maneira de 
“manter contato com Deus”. A vivência das Danças Circulares ofereceu às idosas 
novas propostas de vida, compreendendo a saúde como produção de vida, por 
meio do movimento e simbolismo. (FLEURY e GONTIJO, 2006)

Na pesquisa sobre a contribuição das Danças Circulares para a ampliação 
de movimentos de pessoas com deficiência visual, do Instituto de Reabilitação 
de Cegos do Rio Grande do Norte em 2006, houve constatação da melhora do 
movimento da percepção de si e das suas capacidades e das relações Eu/Outro, 
Eu/Mundo. Com a Dança Circular o divisor entre a deficiência visual e a vidência 
perdeu a força, possibilitando a compreensão das limitações e superações da 
questão humana, a partir do momento que ofereceu um novo modo de agir 
e pensar frente ao quadro discriminatório que a pessoa com deficiência visual 
vive. A Dança Circular configurava um ritual, referenciando-se à experiência 
de sentir-se colocado em um outro patamar, que presentificava a união e o 
encontro, de mãos, de corpos, de idéias e reflexões, de discussão da condição da 
deficiência, treinando através do dançar o exercício de capacidades de ser e estar 
no mundo, atualizando, aprendendo, criando, inventando e reeditando o “fui” e 
“o vir a ser”. (ROMÂO, 2011)

As Danças Circulares e algumas Técnicas Expressivas Corporais demonstr-
aram-se instrumentos úteis na diminuição do estresse e melhoria da qualidade 
de vida com um grupo pessoas de ambos nos sexos, maiores de 18 anos e 
com o 2º grau completo, na cidade de Osasco, São Paulo. Verificou-se que foi 
apresentado benefícios físicos e psíquicos em geral, tais como a estimulação 
ao movimento, relaxamento e aprendizagem para a resolução de problemas, 
além de melhorias na satisfação com a saúde e com a vida. Foram mencionadas 
mudança positiva no estado de animo, sentimento de motivação e resgate da 
feminilidade. (SABELLA, 2004)

O Programa “Dançando e Convivendo nos Parques Públicos de São Paulo” da 
UMAPAZ e Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
São Paulo utiliza-se das Danças Circulares junto aos freqüentadores como uma 
recurso para a sensibilização das questões ambientais, o estimulo ao autoco-
nhecimento, respeito às diferenças e o exercício dos valores de cultura e paz, 
tendo como ponto de partida a paz interior propiciados por este tipo de dançar. 
Sensibilizar o olhar e juntos aprender a dançar tem propiciado o exercício da 
fraternidade, da alegria, inclusão, meditação e cooperação ampliando formas 
mais saudáveis de viver a busca da sustentabilidade. Dos vários relatos dos 
focalizadores (instrutores) envolvidos, cita-se a utilização das Danças Circulares 
como potencial para a reflexão sobre a espiritualidade, no sentido dos aspectos 
metafísicos da vida, não necessariamente vinculados à religião. (GOMES, 2012)

Ao verificar a influência da prática das Danças Circulares na qualidade de 
vida e experiência da religiosidade num grupo de mulheres entre 25 e 54 anos, 
com curso superior completo e especialização em Arte Terapia pela Unicamp/SP, 
constatou-se uma re-significação da imagem corporal com diminuição da ten-
são e agressividade e maior expressão da leveza e graciosidade, sugerindo uma 
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melhora consigo mesmo. Ao conhecer o simbolismo desenvolvido com as Danças 
Circulares restaura-se um re-significado quanto ao viver; também foi verificada 
uma percepção da conexão com o Sagrado quanto à manifestação ou modifica-
ção da religiosidade junto aos participantes. Tais resultados indicam uma direção 
à uma visão de Homem menos materialista, fragmentado e mecanicista, da qual 
as Danças Circulares podem ser um veículo (ALMEIDA, 2005)

O atual uso das Danças Circulares, como forma de integração humana é 
destacado no site SemeiaDança, especializado em Danças Circulares e da Paz 
Universal, em diferentes ocasiões: na Educação, trabalhando valores éticos, a 
diversidade cultural, além de serem estudas em universidades e cursos de exten-
são; na Saúde, no equilíbrio dos aspectos físico, mental, emocional; em Empresas 
trabalhando criatividade, respeito, inclusão, diferenças pessoais; com Públicos 
Específicos, como portadores de necessidades especiais, idosos, pessoas em con-
flito com a lei; nos Espaços Públicos (parques, praças, ruas); celebrando os Ciclos 
Naturais (nas estações do ano, ciclos da lua); realizando Danças de Tradição, 
onde a alma de um povo é tocada; em Festas e Eventos como aniversários,ca-
samentos , dia temático; como Oração em Movimento, onde o sentimento de 
pertencimento e espiritualidade é despertado. As Danças Circulares contribuem 
para questões de interesse global e o diálogo intercultural. (RAMIRES, 2012).

As Danças Circulares propõem uma linguagem que desloca a consciência, o 
não dito é revelado no círculo, a partir da repetição de gestos que acompanham 
a música, as mãos dadas, a atenção pode ser desarmada. Há espaço para o novo 
nascer oferecido pelo esvaziamento da meditação em movimento. Cada dança 
evoca uma simbologia, tradições e povos trazidos ao presente; mostrando outros 
lugares, no mundo e em nós, a dança tira-nos do lugar. (OSTETTO, 2005)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O movimento contemporâneo chamado Danças Circulares, ou Danças 

Circulares Sagradas, desenvolveu-se a partir da proposta de Bernhard Wosien e 
seu contato com a comunidade de Findhorn, a partir de 1976, reintroduzindo 
na contemporaneidade a possibilidade de uma Dança Coletiva Simbólica onde 
o homem resgata seu sentimento de pertencimento comunitário, redescobrindo 
novas possibilidades de contatar a si mesmo e ao outro, distanciando-se dos 
padrões tipicamente mecanicistas, mercantilistas, racionais e individualistas 
exaltados na sociedade atual, para revigorar outros valores e sensações que o 
aproximam de uma organicidade grupal cooperativa.

Ao trazer para o corpo propostas dançantes que incluem uma diversidade de 
olhares das mais variadas culturas, na formação circular coletiva, reaproxima-se 
de um dançar primevo da história da humanidade - ou até antes dela (o efeito 
coletivo: cardume, enxame, manada, etc, transformando o corpo individual em 
coletivo, oferecendo um poder transcendente a ele mesmo) - onde o sentido 
mítico e ritualístico é redespertado. Abrem-se as portas para que o negligenciado 
desta história possa ter novamente Vez e Voz. Na repetição homogênea dos pas-
sos, na aproximação inequívoca dos corpos, na nivelação da atuação individual 
em prol de uma ação em comum: o dançar no círculo – surge o Transcendente 
que alimenta o Ser faltante em nós; cada um à sua maneira, na medida da sua 
entrega. Individual e Coletivo se nutrem mutuamente. O aspecto transcendente 
menos se relaciona a algum estado alterado de consciência e mais se aproxima 
de uma dimensão interna indiferenciada, até então não reconhecida, onde 
ocorre a percepção de uma potencialidade que passa a ser possibilidade.

Trata-se de uma manifestação contemporânea da dança coletiva no espaço 
do círculo, com um diálogo circular e diferentes níveis de atuação que se inter-
penetram (lúdico, educacional/social/cultural, terapêutico/simbólico, espiritual) 
podendo ou não dar-se ênfase a um deles, que aproxima as linguagens arcaicas 
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da dança, mito, rito, símbolos, tocando o homem moderno na busca de alterna-
tivas para necessidades suas não atendidas, ou até mesmo não reconhecidas na 
dimensão que a contemporaneidade escolheu contemplar.

Os estudos de campo aqui referenciados que se utilizaram das Danças 
Circulares com grupos diversificados, corroboram com este olhar na medida 
em que observam, ao posterior desenvolvimento da atividade, indícios de uma 
reconstrução simbólica das possibilidades de atuação individual e grupal, uma 
experiência intersubjetiva reorganizadora, que auxilia na superação das limita-
ções físicas, psíquicas e sociais, despertando o criar e recriar em si e no mundo, 
onde um sentimento de bem estar e até mesmo espiritualidade, no seu sentido 
mais amplo, podem ser observados. 

Este estudo estabelece alguns paralelos neste sentido, o que na verdade pro-
voca a necessidade de outros estudos e pesquisas, visto que mobiliza grupos de 
pessoas que formam um só corpo dançante, sensível a reflexões, que juntamente 
com a música serão o aspecto motivador do dançar. Uma dança de um corpo 
aberto, movido por possibilidades do vir a ser.

Notas

1. Título completo: "Danças Circulares, uma Manifestação Contemporânea da Dança Coletiva:
Expressando simbolicamente aspectos da transcendência humana".

Referências

ALMEIDA, L.H.H. Danças Circulares Sagradas: Imagem Corporal, Qualidade de Vida e 
Religiosidade segundo uma abordagem Junguiana (Tese de Doutorado) Pós-Graduação da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. xxxi, 
231-233p. 
ALMEIDA, V.L.P. Shiva Nataraja e o Círculo de Fogo: a Eterna Dança da Criação. Hermes nº 
9. São Paulo: Sedes Sapientiae, 2004. 34p.
AQUINO, D. A Dança como tessitura do espaço. (Tese de Doutorado) Pós Graduação em 
Comunicação e Semiótica, Pontífice Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1999. 
88-90p.
ARNTZ, W., CHASSE,B e VICENTE,M. Quem somos nós? – A descoberta das infinitas possi-
bilidades de alterar a realidade diária. Rio de Janeiro: Prestígio, 2007. 34-50p.
BARDINI, B; BARDINI, C.e DIEZ, C. Corpo, Educação Física e Danças Circulares: Entre cor-
pos sarados e sagrados. In: Anais do XVI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e III 
Congresso Internacional de Ciências do Esporte, 20 a 25/set/2009. Salvador. 1-10 p. [Acesso 
on line em 20/05/2013] Disponível em http://unitaculturacorporal.com.br/popups/corpo_
educacao_fisica_e_dancas_circulares.pdf

36 – Hermes22

BARTON, A. Danças Circulares: Dançando o caminho sagrado. São Paulo: TRIOM, 2006. 
18-19 p.
BASTOS, M.H.F. A – Dança: Fronteiras – uma ponte ente a prática e teoria, num diá-
logo entre arte e ciência. (Dissertação de Mestrado) Pós Graduação em Comunicação e 
Semiótica, Pontífice Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1999. 47p.
BEAINI, T.C. Máscaras do Tempo. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 167-168p.
BERNI, L. E. V. A Dança Circular e o Sagrado: Um estudo exploratório das relações his-
tóricas e práticas de um movimento New Age, em busca de seus aspectos numinosos e 
hierofânicos. (Dissertação de Mestrado), Pós Graduação em Ciências da Religião, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002. 28-58p.
BERNI, L.E.V. The Sacred Circle Dance and the Numinous. The Rose+Croix Journal, v.8, 2011. 
148-158 p. [Acesso on line em 22/05/2013] Disponível em: 
http://www.rosecroixjournal.org/issues/2011/articles/vol8_148_158_berni.pdf 
BIBLIOTECA SALVAT DE GRANDES TEMAS. A Pré-História. Volume 43. Rio de Janeiro, 1979. 
140p.
BOFF, L. O despertar da águia. Petrópolis: Vozes, 1998. 93-94p.
BOFF, L. Tempo de Transcendência - O ser humano como um projeto infinito. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2000. 22-48p.
BONETTI,M.C.F.Contradança:Ritual e Festa de um Povo.Goiânia: Kelps, 2012. 57-65p.
BOURCIER, P. História da Dança no Ocidente. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 8-48p
CATIB, N.; TREVISAN, P e SCHWARTZ, G. As Danças Circulares no contexto das tendências 
pedagógicas da Educação Física. Impulso, Piracicaba: v.19, n.48, 61-72 p. jul/dez, 2009. 
[Acesso on line em 20/05/2013] Disponível em https://www.metodista.br/revistas/revistasuni-
mep/index.php/impulso/article/view/83/36
CAVALCANTI, R. Os Símbolos do Centro: imagens do self. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
178p. 
DICIONÁRIO DE MITOLOGIA GRECO-ROMANA. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 176p.
ELIADE, M. Historia das Crenças Religiosas. Tomo I. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 44p.
ELIADE, M. História das Idéias e Crenças Religiosas. Vol I. Porto: RÉS, n/d. 23-24p.
ELIADE, M. O Sagrado e o Profano, a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 
2012. 26p
FLEURY,T e GONTIJO, D. As Danças Circulares e as possíveis contribuições da Terapia 
Ocupacional para as idosas. Estudos Interdisciplinares Envelhecimento, Porto Alegre: 
v.9, 75-90p. 2006. [Acesso on line em 20/05/2013] Disponível em http://seer.ufrgs.br/
RevEnvelhecer/article/view/4786/2693
FRANCES, L e BRYANT-JEFFERIES, R. Dança Circular Sagrada e os sete raios. São Paulo: 
TRIOM, 2004. 57-58 p.
FRISON, F.S. Dança Circular e qualidade de vida em mulheres mastectomizadas: um estu-
do piloto (Dissertação de Mestrado) Pós Graduação da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011. 31p 
GARAUDY, R. Dançar a vida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 14p
GOBERSTEIN, M. Danças Circulares: Na roda , trocando barreiras por encontros. Revista 
Arte Terapia: Reflexões. Sedes Sapientiae, São Paulo: n.3, p.41-46, 1999/2000.
GOMES, E.M.G.P. Dançando e Convivendo nos Parques Públicos de São Paulo. 
Aprendizagem socioambiental em livre percurso: a experiência da UMAPAZ, São Paulo: 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, 2012. 193-202 p. [Acesso on line em 20/05/2013]. 
Disponível em  http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/publicaco-
es_svma/index.php?p=49040 ou http://migre.me/cq5qF
IOSHIMOTO, L.W. A Dança da Alma – A dança e o sagrado: um gesto no caminho da 
individuação. (Dissertação de Mestrado) Pós Graduação em Ciências da Religião, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2000. 16-45p.
JECUPÉ, K. W. A Terra dos Mil Povos – História Indígena do Brasil contada por um índio. 
São Paulo: Fundação Peirópolis, 1998. 24p.
LANGER, S.K. Sentimento e Forma – Uma teoria da arte desenvolvida a partir de filosofia 
em nova chave. São Paulo, 2003. 189-196p

Hermes22 – 37

Espiritualidade
Educacional/

Social/
Cultural

Lúdico Terapêutico/
Simbólico

Danças Circulares - 
Níveis que se interpenetram.



LAROUSSE, Encyclopedie – Danse. [Acesso on line: 03/01/2014] Disponível em http://www.
larousse.fr/encyclopedie/divers/danse/185972
LIBERALI, R. Metodologia Científica Prática: um saber-fazer competente da saúde à educa-
ção. 2ª ed rev ampl, Florianópolis: Postmix, 2011, 206p.
LOUREIRO,M. e LIMA, S. As cirandas brasileiras e sua inserção no ensino fundamental e 
nos cursos de formação de docentes . 408p [acesso on line em 20/05/2013] Disponível em 
http://gpceid.ceart.udesc.br/dapesquisa/files/9/03MUSICA_Maristela.pdf
MACHADO FILHO, P.T. Danças Circulares e suas Correlações Psicofísicas, Espirituais e 
Integrativas. Jung & Corpo-Revista do Curso de Psicoterapia de Orientação Jungiuiana coli-
gada a Técnicas Corporais. São Paulo: v.5, n5, p.49-59, 2005.
MAUSS, M. As Técnicas Corporais. Sociologia e Antropologia Vol II. EDUSP. São Paulo, 
1974, 217p.
MEDEIROS, R.; SANTANA, J. e NASCIMENTO, F. Arte na Medida. Jundiaí: Max Print, 2012. 193p
MENDES, M.G. A Dança. São Paulo: Ática, 1987. 8p.
OLIVEIRA, M.M.A. Dança de Salão: experiência do sagrado. (Dissertação de Mestrado) Pós 
Graduação em Ciências da Religião, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2004. 31p.
OSSONA, P. A Educação pela Dança. São Paulo: Summus, 1988. 44p.
OSTETTO, L.E. Educadores na roda da dança: formação-transformação. [Tese de Doutorado] 
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2005. 226-228p.
OSTETTO, L.E. Da Pedagogia à Vênus de Milo: sobre dançar na roda, silenciar, cultivar a 
dúvida e reinventar caminhos. VI Seminário de Pesquisa em Educação – Região Sul.- Santa 
Maria. Jun/2006. p.09 [Acesso on line em 20/05/2013] Disponível em : http://www.porta-
lanpedsul.com.br/admin/uploads/2006/Formacao_do_Professor/Painel/06_52_55_PA240.pdf
OSTETTO, L.E. Na dança e na educação: o círculo como princípio. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 35, n.1, p. 177-193, jan./abr. 2009 
[Acesso on line em 20/05/2013]. Disponível em : http://www.scielo.br/pdf/ep/v35n1/
a12v35n1.pdf
OSTETTO, L.E. Na jornada de formação: tocar o arquétipo do mestre-aprendiz. Pró-Posições, 
Campinas: v. 18, n. 3 (54) , p.195-210 - set./dez. 2007 [acesso on line 20/01/2014] Disponível 
em http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/~proposicoes/textos/54-artigos-ostetole.pdf
OSTETTO, L.E. Para encantar, é preciso encantar-se: Danças Circulares na formação de 
professores. CAD. Cedes, Campinas: v.30, n.80, p. 40-55, jan-abr, 2010. [Acesso on line em 
20/05/2013] Disponível em http://www.cedes.unicamp.br
PENNA, L. Dance e recrie o mundo. São Paulo: Summus, 1993. 108p.
PORTINARI, M. História da Dança. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. 53-54p.
RAMIRES, A.L.M. Memória Social e Patrimônio Cultural nas Danças Circulares Sagradas. 
In: XI Encontro Estadual de História da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 23 a 27/
jul/2012. Rio Grande do Sul. 1324-1336 p. [Acesso on line em 20/05/2013]. Disponível em 
http://www.eeh2012.anpuhrs.org.br/resources/anais/18/1346287051_ARQUIVO_
MemoriaePatrimonionasDancasCircularesSagradas1.pdf
RAMOS, Renata et al. Danças Circulares sagradas: uma proposta de educação e de cura. 
São Paulo: TRIOM, 1998. 7-179p.
RANKE-GRAVES, R. Griechische Mythologie, Quellen und Deutung 1. Munique: RDE, 1960. 22p.
ROMÃO, T.S. Ampliação de Movimentos na Dança Circular com pessoas com Deficiência 
Visual. (Dissertação de Mestrado) Pós Graduação em Artes Cênicas da UFRN, Natal, 2011. 7 
e 127-130p.
SABELLA, G.M. Os efeitos da Dança Circular e das Técnicas Expressivas Corporais no 
stress e na qualidade de vida. (Dissertação de Mestrado) Pós Graduação em Psicologia 
Clínica Pontifícia Univ. Católica de São Paulo, São Paulo, 2004. 197-200p.
SACHS, C. Historia Universal de La Danza. Buenos Aires: Centurión, 1943. 21-22p.
SALIS, V.D. e SALEM, D. As orelhas do rei Midas: a história da ganância: razões milenares 
da crise ética e econômica do Século XXI. São Paulo: Iglu, 2009. 126-128p.
SARAIVA, M.C. O sentido da dança: arte, símbolo, experiência vivida e representa-
ção. Movimento, Porto Alegre: v.11, n.3, p. 219-242, set/dez, 2005. [Acesso on line em 

38 – Hermes22

04/07/2013] Disponível em www.seer.ufrgs.br/Movimento/article/viewsFile/2879/1493 
TEIXEIRA, S.S.A e SOUZA, M.T. A Dança Circular na resolução de situações-problema em 
aulas de Educação Física. Motriz, Rio Claro: v. 16, n. 4, p. 1052-1059, out/dez, 2010. [Acesso 
on line em 20/05/2013] Disponível em http://www.scielo.br/pdf/motriz/v16n4/a26v16n4.pdf
TORRANO, J. Teogonia, A Origem dos Deuses – Hesíodo. São Paulo: Iluminuras, 1995. 11p 
[Acesso on line: 26/12/2013] Disponível em 
www.charlezine.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Teogonia-Hesiodo.pdf
VALÉRY, P. Filosofia da Dança. O Percevejo-On line – Periódico do Programa de Pós 
Graduação em Artes Cênica PPGAC/UNIRIO, v.3, n.2, p.4-5, ago/dez, 2011. 
[Acesso on line em 16/08/2013] Disponível em www.seer.unirio.br/index.php/opercevejoonli-
ne/article/viewFile/1915/1511
WOSIEN, B. Dança: Um caminho para a totalidade. São Paulo: TRIOM, 2000. 20-69 p. 
WOSIEN, M.G. Danças Sagradas. Coleção Mitos, Deuses. Mistérios. Espanha: Del Prado, 
1996. 8 p.
WOSIEN, M.G. Dança Sagrada–Deuses Mitos e Ciclos. São Paulo: TRIOM, 2002. 13 p.
WOSIEN, M.G. Dança–Símbolos em Movimento. São Paulo: Anhembi-Morumbi, 2004. 
14-15, 94,96 p.
WÜNSCH, J.M. História da Família Wünsch – Ebook versão 12, p.36,37 , mai 2014 [acesso 
on line em 15/07/2016] Disponível em http://www.wunsch.com.br/wunsch_historia.pdf

Crédito das Figuras

Fig. 1 - Dança das Musas no Monte Helicon por Bertel Thorvaldsen (1807). – Fonte foto: 
By Bertel Thorvaldsen - Alte Nationalgalerie, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=18637775
Fig. 2 – O Xamã de Trois-Frères - 10.000 a/C - - Região de Ariège – França - (reprodução) – 
Fonte foto: https://br.pinterest.com/michaelricker/cave-art/?lp=true
Fig. 3 – Roda de Adaura – 8.000 a.C - Palermo – Itália – Fonte foto: Museo Regionale 
Archeologico, Palermo Replica of the paleolithical drawings in the cave of Addaura, shown 
in the Museo Regionale Archeologico in Palermo.
Fig. 4 – Sítio Arqueológico Newgrange – Irlanda - 3.200 a.C - Fonte foto: Arquivo pessoal 
Vaneri de Oliveira - 2016
Fig. 5  –  Giro Sufi – Mosteiro Mevlev - Turquia – Fonte foto: Arquivo pessoal Vaneri de 
Oliveira - 2014
Fig. 6 – Balé Real de Moscou – Rússia – Fonte foto : https://www.youtube.com/
watch?v=kOzUcdLzJ6o
Fig. 7 – Grupo de 3 dançarinos em círculo - Grécia Micênica – 1.300 a.C - British Museum/
UK – Foto Arquivo pessoal Vaneri de Oliveira - 2014
Fig. 8 – Bernhard Wosien e Fido Wagler em Findhorn ( Escócia) – Foto cedida por Corina A. 
A. Cassis em 2006
Fig. 9 – Danças Circulares na Fundação CASA – Internato Feminino Mooca/S.Paulo/SP – 2006
Fonte foto: Arquivo pessoal Vaneri de Oliveira

Hermes22 – 39



1 – Hermes221 – Hermes22

Palavras-Chave:
➜Mandala

➜Depressão
➜Avaliação Psicológica

Mandala Tibetana
<https://goo.gl/buLvSy>
Acesso em 05.dez.2017

Este estudo é uma pesquisa exploratória com objetivo de analisar a 
eficácia do uso do Desenho de Mandalas como instrumento clínico 
para avaliação de sintomatologia depressiva cotejando com a escala 
CES-D. Mandala é uma palavra de origem sânscrita que significa 
“círculo”, a forma considerada perfeita. O uso de Mandalas como um 
instrumento de avaliação psicológica pode permitir a livre expressão 
do inconsciente, na medida em que o desenho não passa pelo controle 
consciente. Por meio de uma linguagem não verbal, pode fornecer 
recursos suficientes para uma avaliação da sintomatologia depressiva, 
sem que haja necessidade de escolhas definidas e permita, com a 
livre expressão, a possibilidade de se perceber as nuances da tipologia 
singular do indivíduo.1
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Este estudo é uma pesquisa exploratória e analisa a eficácia do uso do 
Desenho de Mandalas como instrumento clínico para avaliação de sintomatolo-
gia depressiva cotejando com a escala CES-D, e busca uma sistematização deste 
instrumento clínico.

A depressão é uma das doenças médicas mais frequentes, e acarreta impor-
tantes prejuízos pessoais, ocupacionais, econômicos e sociais, além de se rela-
cionar à maior morbidade e mortalidade por outras doenças clínicas, se não 
tratada. Portanto, sua identificação precoce e a instituição de um tratamento 
adequado, que leve à remissão dos sintomas, é fundamental. A depressão é 
recorrente e, a cada novo episódio, aumenta a possibilidade de recorrências, o 
que reforça a importância da eficácia dos tratamentos antidepressivos, e a ade-
são ao tratamento. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), até 
2020 a depressão será a principal doença mais incapacitante em todo o mundo. 
Isso significa que quem sofre de depressão tem a sua rotina virada do avesso. 
O indivíduo deixa de produzir e tem a sua vida pessoal bastante prejudicada. 
Atualmente, mais de 120 milhões de pessoas sofrem com a depressão no mundo 
– estima-se que só no Brasil, são 17 milhões. E cerca de 850 mil pessoas morrem, 
por ano, em decorrência da doença.

Descrita pela primeira vez no início do século 20, a depressão ainda hoje 
é confundida com tristeza, sentimento comum a todas as pessoas em algum 
momento da vida. A depressão é um construto psicopatológico não avaliado 
diretamente por medidas objetivas. Sua identificação depende de relatos de 
comportamentos e sintomas que teoricamente são considerados como integran-
tes de uma síndrome.

Inventários e escalas que permitem registrar a presença e a frequência de 
sintomas depressivos foram construídos com o objetivo de rastrear, identifi-
car e avaliar a intensidade e a forma de apresentação desses sintomas. Entre 
os instrumentos planejados para a população não-clínica figura a Center for 
Epidemiological Studies –Depression (CES-D). Elaborada pelo National Institute 
of Mental Health (EUA), esta escala de autorrelato visa identificar humor 
depressivo em estudos populacionais (RADLOF, 1977). O instrumento surgiu da 
reunião dos inventários de depressão de Zung (Zung’s depression scale – ZUNG, 
1965), do Inventário de depressão de Beck (BECK; WARD; MENDELSON; MOCK; 
ERBAUGH, 1961), do Inventário de Raskin (RASKIN; SCHULTERBRANDT; REATING, 
1967) e do Inventário de Personalidade MMPI (DAHLSTRON; WELSH, 1960).

Desenvolvida no contexto norte-americano, a CES-D já foi traduzida e vali-
dada para uso em diferentes culturas. De maneira geral, os estudos de validação 
em diferentes nações, grupos étnicos e grupos etários mostram que a escala se 
correlaciona significativamente com indicadores clínicos de depressão e que tem 
bons índices de confiabilidade interna (entre 0,8 e 0,9), estabilidade ou reprodu-
tibilidade, validade de construto – útil como instrumento de rastreio de sinto-
mas depressivos. Além de servir para identificar as características do instrumento 
em si, o exame das propriedades psicométricas da CES-D é útil à compreensão 
do próprio construto de depressão em diferentes populações.

O USO DE MANDALAS COMO INTRUMENTO CLÍNICO
Ao concluir o doutorado em Psicologia Clínica foi possível perceber que a 

prática clínica, tendo como ferramenta de trabalho o uso de Mandalas, pode se 
tornar um precioso instrumento de avaliação.

A Mandala geralmente se refere a qualquer forma de arte que é executada 
dentro de um contexto circular. Tem se tornado um importante instrumento 
terapêutico com numerosas populações e ambientes (terapêuticos), incluindo: 
esquizofrenia e desordens psicóticas e dissociativas (COX; COHEN, 2000), desor-
dem de hiperatividade e déficit de atenção (SMITHDERMAN-BROWN; CHURCH, 
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1996), além das demências (COUCH, 1997). Podemos, ainda, pensar que o uso 
das Mandalas, como um instrumento de diagnóstico, pode se tornar uma análise 
concreta e objetiva de certas patologias (KELLOG; MAC RAE; BONNY; DI LEO, 
1977; KELLOGG, 1978).

Alguns estudos formalizaram o método como instrumento diagnóstico no 
simbolismo terapêutico (KELLOGG et al., 1997). Embora a maioria das pesqui-
sas sobre os aspectos curativos dos Desenhos de Mandalas fosse limitada a 
estudos de caso e observações clínicas (COUCH, 1997; KELLOGG et al., 1997; 
SMITHERMAN- BROWN; CHURCH, 1996), os resultados apresentados foram 
promissores.

Uma destas pesquisas conduzida por Fox e Cohen (2000), examinou os 
padrões em um trabalho artístico em Mandala produzido por um indivíduo 
diagnosticado com Desordem de Identidade Dissociativa (DID).

A maioria dos indivíduos com DID, que sofreram abusos na infância, sente 
secretamente, uma espécie de vergonha, achando-se inábeis para discutir infor-
mações delicadas em relação à violência passada. Codificando o simbolismo 
dos eventos traumáticos, o desenho permite aos pacientes a possibilidade de 
mantê-los em segredo (em relação a seus terapeutas e a si mesmos), embora se 
revelem simbolicamente, o que promove a superação do instrumento (COHEN; 
COX, 1995).

Outro estudo de M.H. Slegelis (1987) examinou a afirmação do psiquiatra e 
psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica, Carl Gustav Jung (1875-
1961), quando diz que desenhar dentro da forma circular da Mandala contribui 
para a cura psicológica do indivíduo.

Mandala é uma palavra de origem sânscrita que significa “círculo”, a forma 
considerada perfeita. Portanto, refere-se a uma figura geométrica com subdivi-
sões mais ou menos regulares, em quatro ou em múltiplos de quatro, expressa a 
totalidade do universo e da alma humana que se irradia de um centro – o âmago 
da psique, o espaço de Deus, o Self (JUNG, 2001).

O uso de Mandalas como um instrumento de avaliação psicológica pode per-
mitir a livre expressão do inconsciente, na medida em que o desenho não passa 
pelo controle consciente. Por meio de uma linguagem não verbal, pode fornecer 
recursos suficientes para uma avaliação dos tipos psicológicos, sem que haja 
necessidade de escolhas definidas e, permite, com a livre expressão, a possibili-
dade de se perceber as nuances da tipologia singular do indivíduo.

Na cultura oriental, a Mandala representa a condição perfeita, a finalização 
de tudo. Em sua representação, o centro é absoluto. Há um círculo com quatro 
portões que rompem o muro protetor para permitir a entrada e a saída da libido. 
As portas são idênticas às quatro funções de orientação do Ego: pensamento, 
sentimento, intuição, sensação (JUNG, 2001).

Na tradição hinduísta, a Mandala faz parte do ritual de orientação e do espa-
ço sagrado central, que são: o altar e o templo. É o símbolo espacial da presença 
divina, no centro do Mundo (Vastu-Purusha mandala).

Chandra e Kumar (2005, p. 308) comentam:

As mandalas são diagramas circulares e esféricos para a visualização durante 
as práticas religiosas. É um dos maiores símbolos da experiência humana. Ela 
é a passagem de um estado para outro, ou seja, do material ao espiritual. Seu 
centro é uma entidade; sua periferia é a perfeição. É um instrumento visual 
para a concentração ou meditação introvertida que conduz à realização das 
formas sobrenaturais que se encontram na mandala.

Green (2005, p. 16) afirma que a Mandala tântrica “é uma das mais impor-
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tantes da Índia, pois mostra as leis que governam o Cosmos, às quais estão 
submetidos tanto os homens como a Natureza em si mesma”.

Em suas pesquisas sobre o uso de Desenho de Mandalas como instrumento 
clínico, Monalisa Dibo (2006/2011) explica que o termo “tântrica” está ligado a 
um texto sagrado hindu em que se associam as evocações de divindades, bem 
como a aquisição do poder mágico de alcançar a iluminação por meio da medi-
tação. Nesse contexto, a Mandala é pintada ou desenhada como suporte para 
meditação, assim como riscada no chão para os ritos de iniciação.

Na tradição budista, notadamente entre os adeptos da crença tântrica, a 
chamada Mandala kalachakra (Mandala da roda do tempo) está baseada em tex-
tos sagrados tibetanos, Kalachakra Tantra, que, segundo a tradição, foi ensinado 
por Buda. Nessa Mandala procura-se visualizar as divindades e seu resultado, 
que é a obtenção da Iluminação.

As figuras concêntricas das Mandalas são imagens de dois aspectos que são 
complementares e idênticos à realidade: a razão original, que é inata nos seres 
humanos (e que utiliza imagens e ideias do Mundo material, ilusório), e o conhe-
cimento terminal produzido pelos exercícios físicos e mentais que são adquiridos 
pelos Budas (Iluminados) e que se fundem uns com os outros, na intuição do 
estado da mais alta felicidade possível, chamado Nirvana. Admite-se que esse 
estado mental é de grande liberdade e espontaneidade interior em que a mente 
humana goza de tranquilidade suprema de pureza e estabilidade.

Na tradição budista tibetana, Jung considerou que as Mandalas derivam do 
conhecimento religioso dos lamas. Essa expressão, lama, significa guru, mestre. 
Nesse sentido, os lamas consideram a verdadeira Mandala como uma imagem 
interior que, gradualmente, é construída nos momentos de equilíbrio psíquico 
perturbado ou quando um pensamento não pode ser encontrado e deve ser pro-
curado, porque não está contido na doutrina sagrada. Podemos entender que a 
Mandala representa um guia imaginário e provisório de meditação.

No centro encontramos o trono da divindade eleita que pode ser despertada 
pela palavra do mestre. Segundo a tradição, a Mandala é compreendida como 
imagem e motor da ascensão espiritual que, na tradição oriental, procede de uma 
interiorização mais elevada da vida e, ainda, de uma concentração progressiva do 
múltiplo no uno: ou seja, o “eu” reintegrado no Todo e o Todo reintegrado no “eu”.

Jung considerava a Mandala como um arquétipo de ordem, integração e 
plenitude psíquica, capaz de retratar o inconsciente num impulso instintivo de 
ordenação de um estado psíquico – configurando-se, assim, numa possibilidade 
do Ego entrar em diálogo com o inconsciente. Em suas pesquisas, ele observou 
que as Mandalas podem surgir de forma espontânea quando a psique está em 
processo de reintegração, mas que também podem aparecer em momentos de 
desorientação psíquica como forma de compensação.

A ideia que se introduz aqui é a de uma aproximação consciente do símbo-
lo como forma de satisfazer a compulsão e o ímpeto quase irresistível que os 
indivíduos têm de se tornarem o que são, um organismo compelido a assumir a 
forma que lhe é essencialmente própria.

Elkis-Abuhoff e colaboradores (2009), no artigo Mandala drawings as an 
assesment tool for women with breast cancer, trabalharam os Desenhos de 
Mandala como instrumento de avaliação para mulheres com câncer de mama. 
Os resultados sugeriram que os desenhos são úteis como um instrumento de 
avaliação. Esta abordagem serve como orientação para que o profissional possa 
apreender informações valiosas que, até então, estavam bloqueadas por proces-
sos conscientes.

Em sua obra, Jung descreve a Mandala como um criptograma do self. No 
início dos anos 1950, seguindo os passos do “mestre”, a médica psiquiatra, Nise 
da Silveira (1905-1999), pioneira no trabalho com Mandalas junto a pacientes 
esquizofrênicos, fundou a Casa das Palmeiras, uma instituição que promovia a 
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participação de pacientes do Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro em ati-
vidades artísticas. Criou, ainda, o Museu de Imagens do Inconsciente, com o 
objetivo de proporcionar aos pesquisadores condições para o estudo de imagens 
e símbolos produzidos espontaneamente, em oficinas de arte, por pacientes, na 
sua maioria, esquizofrênicos.

Nise da Silveira manteve contato com Jung, que também utilizava Mandalas 
em e pinturas com pacientes. Para eles a recorrência de imagens de Mandalas, 
na produção artística de esquizofrênicos, era uma questão instigante e de pro-
funda análise.

Da troca de experiências, resultou uma exposição com pinturas e modelagens 
feitas por pacientes esquizofrênicos que participavam das sessões de terapia 
ocupacional no então Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro – atual, Hospital 
Pedro II – no II Congresso Internacional de Psiquiatria realizado em Zurique, na 
Suíça, em 1957. Em seguida, Nise iniciou os trabalhos do “Grupo de Estudos:

 C. G. Jung”, que promoveu seminários, publicações - Revista Quatérnio – 
além de outras valiosas pesquisas.

Assim como Jung, Nise não acreditava que a esquizofrenia era doença que 
precisava de tratamento medicamentoso. No seu entender, o esquizofrênico 
lutava para criar uma ponte afetiva com o mundo – o que se comprovava em 
seus trabalhos artísticos e em sua relação com os animais. Assim, era função 
do psiquiatra se concentrar na metalinguagem do esquizofrênico, e entender o 
significado dos seus símbolos.

Nesse sentido, ela escreveu:

O contato, a comunicação com o psicótico, terá um mínimo de probabilidade 
de efetivar-se [...] no nível verbal das nossas habituais relações entre pessoas. 
Isso só ocorrerá quando o processo de cura já se achar bastante adiantado.
O médico que deseje comunicar-se e compreender o seu doente terá de par-
tir do nível não verbal [...]. (SILVEIRA, 1997, p. 6 e 12)

Demonstrando a importância do instrumento ao longo de sua obra, Jung 
considerou as pinturas em questão como uma espécie de ideogramas de con-
teúdos inconscientes. Depois de aplicar o método em si mesmo, constatou que 
“podemos pintar quadros complexos, cujo verdadeiro conteúdo nos é totalmente 
desconhecido. Enquanto pintamos, o quadro se desenvolve por si mesmo e mui-
tas vezes até contrariando a intenção consciente” (JUNG, 2008, p. 346).

A ideia de um possível diagnóstico psicofísico através da observação de um 
conteúdo simbólico também está presente em sua vasta obra. Para ele, muitas 
vezes no início de um tratamento clínico, através da observação de um sonho, a 
programação futura do inconsciente é desvelada, mas o psicólogo só será capaz 
de reconhecer o fato se conhecer símbolos relativamente fixos.

Apesar de ser impossível revelar a profundidade simbólica presente nos 
sonhos, do ponto de vista de prognóstico e diagnóstico, entendemos que as 
informações podem ser de grande valor. Pela sua prática clínica, Jung conse-
guia entender a doença orgânica através do conteúdo simbólico observado nos 
sonhos. Como por exemplo, certa vez, consultado sobre um possível caso de 
histeria ou atrofia muscular progressiva, Jung escreveu:

[...] perguntei pelos sonhos. A paciente respondeu sem hesitação tenho 
sonhos horríveis [...] o caráter nefasto dos sonhos já basta para colocar de 
sobreaviso [...] o sonho indicava doença orgânica grave, o prognóstico foi 
confirmado. (JUNG, 1999, p. 343-349)
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Com o objetivo de analisar a veracidade da observação, realizamos a investi-
gação com duas populações, pacientes com quadro depressivo, e não depressivo. 
Para tanto utilizamos o CES-D – Center for Epidemiologic Studies Depression 
Scale (RADLOFF, 1977) – adaptada para a População Portuguesa por Gonçalves 
e Fagulha (2000-2001), uma escala que mede o traço latente de intensidade de 
sintomas depressivos, que pode ser avaliado através da Teoria da Resposta.

Pesquisadores do campo das técnicas projetivas estabeleceram significados 
específicos para os símbolos, o posicionamento no papel, a escolha das cores e 
outros elementos. A partir dos desenhos efetivamente coletados, categorias de 
análise serão definidas e priorizadas, sabendo que esta é uma primeira aborda-
gem que não esgota o tema.
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Notas

1. Pesquisa realizada com apoio do "Programa Fórmula Santander de Bolsas de Mobilidade Internacional".
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RESULTADOS PARA O ESTUDO DE VALIDAÇÃO DO DESENHO DE MANDALA, 
COMO INSTRUMENTO PSICOTERAPÊUTICO

O uso do Desenho de Mandalas como instrumento clínico demonstrou eficá-
cia na diferenciação nos grupos que foram avaliados com a escala CES-D.

O grupo não depressivo demonstrou uso de cor, título, centralidade, simetria 
diferente do grupo depressivo leve, e major.

Embora não tenhamos encontrado diferenças estatísticas significativas entre 
os grupos (com sintomatologia depressiva, e sem sintomatologia depressiva), 
observamos uma tendência entre os pacientes depressivos de priorizar conte-
údos de natureza, apresentando poucas representações abstratas, religiosas, 
afetivas ou outras.

Já no grupo não depressivo a proporção de conteúdos de natureza religiosa 
e abstrata é mais homogênea, de modo geral mais frequente do que no grupo 
depressivo.

O conteúdo afetivo foi encontrado em poucos elementos de ambos os grupos.
Em termos da psicologia analítica, podemos entender este dado conside-

rando que o desenho da mandala com sua simetria e centralidade propõe uma 
aproximação organizadora muito mais ligada ao logos do que ao eros.

Observamos no grupo não depressivo desenhos harmoniosos. Isto porque 
nenhum sujeito do grupo não depressivo desenhou sem considerar a harmonia 
esperada no desenho de mandala. Verificamos, por meio da análise e interpre-
tação do Desenho da Mandala, que há indicadores na estrutura dos conteúdos 
psíquicos, presentes no dinamismo da personalidade, que indicam patologias 
que permitam o diagnóstico e posterior tratamento. Foi possível, desta forma, 
esclarecer, em uma linguagem mais compreensível para a consciência daqueles 
indivíduos envolvidos nos processos de autoconhecimento, alguns dos pontos 
focais que são amplos em suas possibilidades de interpretação, mas singulares 
para aqueles que os representou, facilitando o percurso do processo analítico ao 
apontar questões e possíveis direções a tomar.

CONCLUSÃO
Compreendemos a realidade psíquica de indivíduos em situação de sofri-

mento por meio do Desenho de Mandala, de forma a buscar modelos de 
intervenção que possam ser utilizados em população específica atendida em 
psicoterapia, contribuindo, assim, para ampliação de conhecimento na área de 
Psicodiagnóstico. Isto nos leva a uma reflexão aprofundada sobre a depressão.
A depressão é uma condição médica frequente. Estima-se que sua prevalência ao 
longo da vida, na população geral, situe-se em torno de 15%. Ou seja, entre 100 
pessoas da população, 15 já apresentaram ou apresentam episódios depressivos 
durante suas vidas.
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VINHETA TERAPÊUTICA
Vitor era um menino de 7 anos de idade e estava no 1º ano do ensino fun-

damental. Sua mãe estava preocupada porque ele havia sido expulso de duas 
escolas em menos de um ano por ser agressivo com colegas e professores. Ela 
estava assustada porque os relatórios bimestrais das respectivas escolas nunca 
haviam apontado quaisquer problemas em relação ao comportamento do filho 
e ressaltavam a sua inteligência e sociabilidade. Havia uma contradição.

O motivo da expulsão da primeira escola foi Vitor ter ficado enfurecido 
com a equipe de educadores chegando a bater em alguns deles e nos colegas, 
jogando móveis escada abaixo. O que a escola omitiu foi que Victor era frequen-
temente trancado sozinho numa sala de aula metade do período escolar como 
forma de castigo. Ao conversar com outras mães a mãe do menino descobriu 
que os vídeos do seu filho em estado de fúria eram mostrados a outras mães 
da escola para justificar a expulsão ou como exemplo de mau comportamento.

A segunda expulsão foi motivada por um encaminhamento de Vitor para o 
Conselho Tutelar pelo pai de uma coleguinha da escola. Vitor a empurrou no 
recreio e ela se machucou superficialmente. A alegação era de que Vitor era um 
menino antissocial e violento, que já havia sido expulso de uma escola. O caso 
foi entendido pelo Conselho Tutelar como improcedente, mas a escola entendeu 
que ele era um perigo para os colegas.

Vitor foi para uma terceira escola por minha orientação. A mãe achou uma 
escola religiosa e confessional, a ideia da mãe era colocar Deus no coração de 
Vitor. Ela achava que com uma educação cristã as coisas poderiam melhorar e 
foi honesta com a direção quanto as razões da mudança da escola. A escola 
tomou como missão salvar a pobre alma e oferecer a ela a palavra de Deus. Isso 
durou alguns dias. Em pouco tempo ninguém queria ficar com Victor. A profes-
sora estava assustada com os seus desenhos, eram “monstros horríveis” (sic), ele 
usava cores fortes. As crianças não conseguiam brincar com ele, ele era muito 
agressivo: queria correr, lutar, se jogava no chão. No dia do brinquedo levava 
brinquedos inapropriados para aquela escola como heróis e livrinhos de contos 
de fadas, seres irreais que não existiam no mundo de Deus. A escola recebeu a 
informação de uma conhecida de que Vitor era agressivo na antiga escola. Não 
o queriam mais lá.

Quarta escola. Vitor começou muito bem. Ótimas notas. Aulas de judô e 
futebol no período complementar. Em questão de meses surgem as queixas, a 
professora não conseguia mais ter autoridade sobre ele em sala de aula. Vitor 
era encaminhado à diretoria com frequência e era colocado sozinho numa sala 
para fazer as tarefas, fazia tudo rápido e corretamente, tomava lanche sozinho, 
mas depois começava a se agitar: balançava cortinas, batucava na mesa, abria 
e fechava a porta. Nas aulas de futebol tudo ia bem, mas nas aulas de judô 
machucava as crianças, os pais reclamavam e o professor determinou que ele 
não poderia mais participar. 

As escolas queriam um diagnóstico. Vitor era um menino inadequado em 
situações de grupo. Sugeriram hiperatividade, transtorno opositivo desafiador, 
falta de estrutura familiar, dupla personalidade, simulação, problemas psiquiá-
tricos ou neurológicos.

Uma informação importante é que a criança não conheceu o pai e é órfão 
desde o oitavo mês de gestação, sendo a mãe sua única responsável. O pai fora 
assassinado por balas perdidas quando voltava do trabalho. Foi um choque para 
a mãe que tomou todas as providências do enterro sozinha, não foi capaz de 
sentir mais nada na ocasião, entrou num “modo de sobrevivência”.

O menino sabia que o pai havia morrido, mas não sabia o como. Nunca foi 
ao cemitério. Nunca viu uma fotografia. Nunca se falou disso. Não tinha imagem 
alguma do pai. Nunca perguntou. A mãe nunca falou claramente sobre a sua 
morte. Vitor não sabia como ele era nem do que gostava. Do pai ele só sabia o nome.
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Na minha avaliação não havia indícios de transtornos psiquiátricos ou neu-
rológicos. O que poderia ser interpretado como comportamento agressivo pelas 
escolas nunca ocorreu no consultório. É possível que comportamentos impul-
sivos irrompessem em situações emocionais intensas sobrepondo-se a ao pen-
samento racional em situações de grupo. A agressividade irracional, que fazia 
parte da vida de Vitor desde a sua gestação, se explicitava somente na escola, 
instituição que constela aspectos relacionados ao pai por inserir a criança no 
mundo das regras, das normas, do pensamento lógico e da racionalidade.

Dei início à psicoterapia de Vitor. Um dia ele chegou ao consultório falando que 
queria ser lutador de box, um campeão. Tinha visto o filme Creed, nascido para 
lutar (2015) e se identificou com o protagonista do filme: “é a minha história” (sic).

No filme Creed é filho ilegítimo do lutador Apolo Creed, personagem que 
surgiu como o primeiro rival de Rocky Balboa. Apolo morrera numa luta por um 
adversário que não havia seguido as regras do jogo. Creed crescera num orfanato 
e tinha problemas de comportamento, resultando em punições como isolamento 
do grupo. O menino foi resgatado pela viúva de Apolo, que o adotou tardia-
mente. O personagem tornou-se um homem de negócios, mas amava o box, 
largando tudo para realizar sua verdadeira vocação. Temia ser comparado ao pai 
e começou a profissionalizar-se sem revelar a sua identidade. Rocky recusou-se 
a treiná-lo inicialmente por estar fora do mundo da luta e mudou de ideia após 
vê-lo treinando. Creed torna-se um vencedor!

Este filme foi encenado inúmeras vezes no consultório. Eu assumia vários 
papéis que circundavam o personagem Creed, o menino agressivo e rejeitado 
que vence na vida e que se parece com o pai, e Vitor personificava o protago-
nista. O tema do pai aparecia com frequência, assim como a necessidade de um 
tutor que lhe mostrasse o caminho da vitória.

Revivemos por muitas sessões as diversas cenas do filme a partir da leitura 
de Vitor, até o momento em que ele sugere espontaneamente gravar uma das 
cenas. E por que não gravar o filme todo? 

O roteiro inicial pensado por Vitor foi: “eu sou o Creed, você o Rocky, eu vou 
até você pedir para me treinar, você diz que está muito velho prá isso e depois 
muda de ideia, aí você me treina, perco algumas lutas, mas no final eu ganho” (sic).

Gravamos as cenas do filme em uma única sessão no meu celular de forma 
espontânea no modelo das sessões e eu ia fazendo os meus apontamentos como 
narradora-personagem da história. Não estava combinado como seriam as 
cenas, mas as gravamos tentando manter alguma coerência narrativa.

As cenas que se referem ao treino do personagem ocupam a maior parte do 
vídeo, são cenas de exaustão, esforço físico, empenho pessoal. Vitor na figura de 
Creed me solicita orientações e eu ensino os segredos do box para ele.

Ao longo da semana eu editei o vídeo com um aplicativo de celular que 
baixei para tirar os “erros” de filmagem e tornar o filme coerente. Algumas 
cenas foram suprimidas, outras realçadas com efeitos sonoros simples e, na 
semana seguinte, apresentei o resultado a Vitor, ele quis ver o filme algumas 
vezes fazendo pequenos comentários. Seus olhos brilhavam. Vitor quis mostrar 
o vídeo, de aproximadamente 10 minutos, para a mãe e ao namorado dela que 
aguardavam na sala de espera.

Esta história havia sido encenada no meu consultório pela última vez e ela 
marcou a saída de Vitor da psicoterapia. No meu entender este vídeo serviu 
como uma síntese catalizadora do processo terapêutico de Vitor ao qual volta-
remos a discutir mais tarde.

USOS DAS TÉCNICAS DIGITAIS EM PSICOTERAPIA
Embora as técnicas digitais não façam parte do repertório de técnicas psico-

terápicas ensinadas aos psicólogos nas universidades, atualmente pacientes de 
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todas as idades trazem para a cena terapêutica imagens pessoais registradas em 
celulares na forma de fotografias, postagens em redes sociais, vídeos caseiros, 
gravações em áudio e nos confrontam não somente com a narrativa pessoal 
acerca de um fato, mas com uma série de associações imagéticas, constata-
ções audiovisuais, assim como as reações públicas a estas imagens. Este mundo 
subjetivo, ampliado, quase transparente, e por vezes compartilhado nos revela 
muito sobre a dinâmica psíquica do paciente, pois como qualquer imagem, estas 
podem revelar complexos, conflitos e emoções, ter um efeito catártico, eviden-
ciar mecanismos egoicos, potencializar recursos criativos.

Ter um celular no bolso capaz de registrar imediatamente uma situação 
cotidiana é comum entre muitos de nós. A nossa relação com o mundo digital 
se estreitou. As crianças já nascem inseridas num mundo que transita facilmente 
entre o real e o virtual. “Definitivamente, a experiência da vida cotidiana está 
conectada e integrada ao universo da virtualidade, que inclui os jogos eletrôni-
cos” (CORRÊA, 2013, p. 89), além das fotografias, vídeos, lives (cenas registradas 
ao vivo e transmitidas diretamente às redes sociais), mensagens de WhatsApps. 

Estamos diante de uma nova forma de relação com o imaginário. As carac-
terísticas do brincar são outras. As crianças não querem apenas fazer o jogo 
simbólico com bonecos e usar os jogos de regra tradicionais disponíveis na sala 
lúdica. Os jogos eletrônicos e aplicativos de celular oferecem outras possibili-
dades imaginativas e de interação, desenvolvendo outras habilidades motoras e 
psicodinâmicas.

As imagens digitais constituem uma forma de discurso que tem aparecido 
cada vez mais no setting terapêutico de forma complementar ou em substitui-
ção a narrativa oral. Por que não as utilizar como recurso terapêutico?

Corrêa (2013) analisou a relação de crianças com jogos eletrônicos e men-
ciona um caso em que 

Ao representar na tela [de um jogo eletrônico] personagens heróicos, luta-
dores e dragões gigantes, M. dramatizava a própria vida, desempenhando 
papéis imaginários que não podiam ser atuados em papéis sociais efetivos 
[...]. (CORRÊA,2013, p.101)

Aqui, o jogo eletrônico ofereceu à criança a possibilidade de vivenciar o 
arquétipo do herói nas suas potencialidades positivas e negativas dentro do 
cenário tridimensional protegido de um jogo eletrônico. Este recurso lúdico pos-
sibilita a identificação da criança com um personagem que possui recursos limi-
tados: algumas vidas, instrumentos de luta, algumas habilidades e fragilidades 
escolhidos por ela, que são decisivos para a superação de um problema e para 
passar para a próxima fase do jogo, esta, mais complexa que a anterior. A experi-
ência com este tipo de jogos pode mobilizar na criança recursos psíquicos como 
adaptabilidade, flexibilidade mental e saídas criativas para o enfrentamento de 
situações-problema desconhecidas que surgem no meio do jogo, possibilidades 
que a criança pode assimilar como experiência psíquica e internalizar como 
recurso para outras situações de vida.

Já Honorato et al. (2006) realizaram pesquisas em psicologia social regis-
tradas em vídeo-gravações dirigidas, encenadas e posteriormente analisadas 
conjuntamente com uma comunidade. Os autores perceberam que esta técnica 
confere empoderamento à comunidade e concluem:

Ver-se em ação é, então, entendido como possibilidade de ressignificação dos 
papéis de pesquisador-pesquisado, sublinhando o caráter de co-autoria nas 
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pesquisas que se utilizam deste instrumental [vídeo-gravação]. (...) As crian-
ças e os jovens solicitaram a exibição das imagens, acredita-se, num possível 
esforço de (re) conhecimento da (co) autoria na produção de informações. 
(HONORATO et al., p. 9 e 10)

Nesci (apud Corona, 2014 e Mellina, 2014) desenvolveu na Itália a técnica de 
Psicoterapia Multimídia em situações de luto. Esta técnica implica na escolha de 
fotografias e músicas relacionadas ao ente falecido selecionadas pelo paciente 
enlutado, assim como situações relatadas por ele e posteriormente encenadas 
por um ator e gravadas em vídeo. Mellina (2014) esclarece que

[...] o atributo de “multimídia” deve ser entendido no sentido de “multidi-
mensional”: por que esta psicoterapia não é apenas usada para competir 
com uma variedade de meios e instrumentos de vários profissionais, mas 
também de ambientes de atividades múltiplas e diversas que se entrelaçam 
e se fundem em unidade. O exame da realidade (preservado com todas as 
suas funções, atencionais, perceptivas, mnemônicas, racionais) intercepta e 
convive com imaginação, a contemplação remanescente, a comemoração 
celebrativa, ativada com a montagem psicodinâmica do vídeo de memória 
na área intermediária (como Winnicott denomina a área da ilusão). O campo 
de ação resultante é maleável, plástico, polimórfico, mas também quente, 
animado, pululante de vida e humanidade. Potencialmente, eles criam a pre-
missa de criar uma plataforma de projeção para novas direções, bem como 
uma área de acolhimento e conforto. É nesta lacuna onde se aprisiona uma 
nova tensão criativa, capaz de contrariar a inércia e o desarmamento do luto, 
que germina o jogo. (MELLINA, 2014, sem página).

Corona (2014) ressalta que esta técnica oferece a possibilidade de ressigni-
ficação das lacunas mnemônicas afetivas relacionadas ao falecido poderem ser 
preenchidas de forma criativa com um distanciamento realístico, o que faz com 
que a pessoa enlutada possa elaborar emocionalmente a sua perda por meio do 
recurso imaginativo.

Favero e Candellieri (2017), observam que algumas ferramentas tecnológicas 
digitais servem aos seus pacientes de diferentes formas. São analisadas situações 
como envio de e-mails ao terapeuta, a participação de pacientes em grupos de 
WhatsApps, o jogo eletrônico como forma de desenvolvimento de validação de 
conhecimento e constituição de autoestima do paciente.

Os autores acreditam que 

As tecnologias digitais toraram-se, de fato, infiltrativas dando origem a for-
mas de hibridação entre o homem e os objetos. [...] seria necessário postular 
a existência de novos predicados não acessíveis aos seres humanos enquanto 
separados dos meios tecnológicos. (FAVERO E CANDELLIERI, 2017, p. 367)

Ou seja, para os autores é impossível pensar o homem separado das tecnolo-
gias digitais, uma vez que na atualidade estes objetos “completam sua dimensão 
ontogenética” (FAVERO E CANDELLIERI, 2017, p.366). Portanto, cabe ao psicólo-
go pensar em formas de inserir, esta nova dimensão do humano, as tecnologias 
infiltradas na subjetividade, no contexto psicoterápico.
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A VÍDEO-GRAVAÇÃO COMO DISCURSO SIGNIFICATIVO
Rios (2015) faz um estudo sobre memória e a construção de narrativas auto-

biográficas em crianças. A autora afirma que:

[...] embora se considere que a vida comece no nascimento, o começo do 
relato do passado pode ser encontrado em muitos lugares, entre os quais nas 
primeiras memórias de si mesmo (RIOS, 2015, p. 69)

A autora entende ainda que a construção da noção de si mesmo só é possí-
vel quando um outro significativo, geralmente a mãe, auxilia na atribuição de 
significado às experiências da criança. A narrativa autobiográfica estará apoiada 
nesta noção de si mesmo e permeada por aspectos imaginativos e fantasiosos 
do inconsciente.

No vídeo Vitor revive e elabora conflitos por meio das ações e discursos 
espontâneos ao longo da gravação sem interferências externas, como em qual-
quer brincadeira simbólica no setting. É possível entender tal recurso colocou 
em evidência um tema central da sua dinâmica psíquica: a ausência de um pai-
-tutor, sobre o qual não se falava nem se fantasiava desde o seu nascimento.

Vitor identifica-se com o personagem Creed e revive a sua história na pele 
do herói. Assim como ele, Creed ele não tem um pai real e teme ser reconhecido 
mais pela história do pai morto e grandioso do que por seus esforços pessoais. 
No filme o pai-tutor é projetado na imagem de Rocky, que lhe dá recursos para 
construir sua própria história, à semelhança deste lugar de atribuição de senti-
dos que o psicoterapeuta ocupa numa sessão.

A vídeo-gravação repercutiu em Vitor de forma muito positiva dando o dis-
tanciamento realístico necessário para a construção de uma narrativa possível 
acerca da sua história pessoal. Entendo que a possibilidade sintetizadora da 
imagem em movimento substituiu qualquer tipo de interpretação verbal que eu 
pudesse fazer, na medida em que houve a ressignificação de inúmeros persona-
gens internos e sensações não reconhecidas em Vitor: o pai morto injustamente, 
o tutor que ensina o caminho, a rejeição institucional, o regate de si mesmo.

Atualmente Vitor está numa quinta escola, esta, maior e com regras claras. 
Nunca mais houve uma reclamação acerca do seu comportamento. A mãe dele 
se formou na faculdade, conseguiu um emprego noturno na área de formação e 
casou-se com o namorado. Vitor ganhara oficialmente um pai. O padrasto ocupa 
ao lugar de tutor amoroso e as fotografias da nova família aparecem sempre nas 
redes sociais. A nova residência fica longe do consultório, não haveria alguém 
que pudesse trazê-lo às sessões. O filme é sempre lembrado por ele como parte 
importante deste processo.
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As pesquisas sobre sons apontam que eles afetam objetos e substân-
cias, assim como os seres humanos, tendo em vista que somos forma-
dos por setenta por cento de água, qualquer som que reverbera afeta 
todas as estruturas corporais. Esse trabalho objetiva compreender os 
efeitos dos sons emitidos pelo gongo sobre a estrutura psicofísica, 
segundo o referencial da psicologia analítica, apesar de ser essencial-
mente teórico, o gatilho foi a partir de uma vivência com o banho de 
gongo da própria autora. Dessa forma, o gongo é apresentado como 
uma possibilidade de uma ferramenta terapêutica, assim como ou-
tros recursos que mobilizam os aspectos inconscientes.1 
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O caminho percorrido, até chegar neste recorte para esta pesquisa, foi a 
partir de uma experiência pessoal com o banho de gongo2, tendo em vista que 
os sons emitidos por este instrumento atingem o corpo no pré-verbal, isto é, 
antes do pensamento, trabalhando assim processos profundos ou esquecidos. 
Dito isso, a maneira como o som afeta a psique-corpo é uma forma de descer às 
profundezas e desvelar o que está velado. 

 Esse estudo objetiva a compreensão dos sons emitidos pelo gongo e seus 
desdobramentos na psique-corpo. O vocábulo compreensão vem do latim com-
prehensio que significa “alcance, capacidade” e de comprehensionis “compre-
ensão, conhecimento” (HOUAISS, 2009), ou seja, compreender significa trazer 
conhecimento, ir além de algo ou de alguma coisa, ou seja, não fixar-se em 
alguma interpretação e sim trazer múltiplos sentidos, o que seria a base desse 
trabalho. 

Dessa forma, trazer os sons do gongo para um trabalho científico, é mudar 
a perspectiva, olhar de um outro lugar, como propõe a psicologia arquetípica e 
C. G. Jung, que fez isso no Livro Vermelho, um mergulho em outros mares. Se 
psique é imagem, os sons do gongo trazem uma vivência singular com sensa-
ções, imagens etc. Não se fecha em uma interpretação, ao contrário, traz uma 
pluralidade de possibilidades que podem até se estender em outras perguntas e 
motes de pesquisa.  

Uma pergunta a ser levantada é: pode o som ser usado terapeuticamente? 
De acordo com McKusick (2014), o corpo humano é sensivelmente influenciado 
pelo som devido a dois fatores principais: um seria a capacidade de ouvir desde 
o útero até o último minuto antes de morrer; o corpo humano também “escuta” 
a pressão das ondas de som por meio da pele devido a ter em sua composição 
setenta por cento de água, que conduz o som de quatro a cinco vezes mais 
rápido que o ar. Os ossos também conduzem sons e células que respondem a 
frequências, tais células – cílios primários, segundo Lipton (apud McKusick, 2014, 
p. 39) conseguem “ler” campos de energia vibracionais como luz, som e radiofre-
quências, as antenas sobre esses receptores de energia vibram como diapasões, 
produzindo frequências tanto incoerente (desordenada, inconsistente, não clara 
e fora de fase) quanto coerente (frequência ordenada, clara, coerente e em fase, 
que significa que opera no mesmo comprimento da onda mudando o tom), 
como se fosse banhado por um som coerente. 

Tendo em vista tais aspectos do som, gongos são considerados encantadores 
por muitas civilizações. Benton (2013) aponta que os gongos

são utilizados para curar pessoas, banir maus espíritos [...] até mesmo foi dito 
que o toque do gongo livra o corpo da doença e provê felicidade e força [...] o 
gongo desempenhou um importante papel em cerimônias, rituais e jornadas 
internas entre muitos povos ao redor do mundo. Mortes, nascimentos, casa-
mentos e iniciações foram todos acompanhados pelo som do gongo. Mais do 
que um simples instrumento musical, o gongo é uma agente de transforma-
ção. Quando um gongo é tocado corpo, mente e espírito mudam (BENTON, 
2013, p.3 tradução nossa).

Diferentemente de outros instrumentos, o envelope sonoro3 do gongo é 
imprevisível e não linear, ou seja, é como uma ação delongada de uma onda 
que cai e em seguida retorna a um nível ainda mais elevado, tais movimentos 
de ondas sonoras de descidas e subidas transportam o ouvinte para uma jornada 
cada vez mais longe, uma boa imagem para isso seria como as marés oceânicas, 
fazendo os movimentos de ir e vir. Dessa forma, o gongo produz uma complexa 
síntese de variados sobretons que permitem ao ouvinte aprender a ouvir de 
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uma maneira completamente nova, as ondas que ressoam constroem uma sobre 
as outras, produzindo novos e elaborados sons, que se tornam muito comple-
xos, tão imprevisivelmente translineares, que a mente humana é incapaz de 
categorizar, como normalmente se faz com outros instrumentos. Devido a essa 
incapacidade, as pessoas que são banhadas pelo gongo frequentemente ouvem 
uma infinidade de instrumentos. O gongo também produz um som interno tanto 
quanto um som externo, tal relação dual é que faz com que o ouvinte desça 
cada vez mais em seu âmago do ser e que tais sons se tornem único para cada 
pessoa (BENTON, 2013).

Ressalta-se que, por um lado, o corpo tem certo reconhecimento nos pro-
cessos psicoterápicos, e por outro, por meio de doenças como anorexia, dis-
morfia corporal fizeram que a medicina somática percebesse como relevante os 
aspectos psíquicos para tais doenças relacionadas diretamente com o corpóreo 
(FARAH, 2008). O corpo ainda é visto de acordo com o modelo biomédico, ou 
seja, visto em partes, no entanto, a acupuntura que é vista como um ramo na 
medicina, avalia o todo, é holística. Dessa forma, aos poucos, nota-se uma busca 
de um trabalho com a totalidade do ser, que engloba sim o corpo, levando em 
conta também a alma, o espírito, o emocional, a história de cada um. 

SONS: UM BREVE PANORAMA
Os sons de instrumentos, a música, o cantar são já apontados na bíblia como 

um processo terapêutico, um exemplo disso seria sobre o rei Saul quando estava 
assolado por um espírito mau enviado por Deus, Davi tocou sua harpa e o rei 
melhorou.4 Tal “método” seria anos mais tarde chamado de musicoterapia, que 
se originou na Segunda Grande Guerra Mundial, em que os músicos tocavam 
para entreter os recrutas feridos, sendo que começaram a notar que os benefí-
cios estavam além de entreter como, por exemplo, a diminuição da depressão; 
uma melhor socialização entre os pacientes; uma melhora dos pacientes em 
contato com a realidade (GAYNOR, 2002). Ainda, ressalta-se que 

uma grande quantidade de pesquisas mostram os benefícios psicológicos e 
fisiológicos da música no desenvolvimento e no comportamento humano. 
Apesar disso, não devemos nos esquecer do modelo xamanista: música, se 
produzido pela voz ou instrumento ou ambos juntos, restaura nossa conexão 
com nossa essência – o campo além da nossa consciência – e assim, com o 
cosmos (GAYNOR, 2002, p. 78 tradução nossa).

Essas pesquisas apontam os efeitos positivos da música na fisiologia humana, 
tais como, redução dos níveis de ansiedade; redução de complicações cardíacas 
no pós-operatório; diminuição da pressão sanguínea ao passo que muito ruído 
aumenta a pressão sanguínea em até 10 % e engatilha a reação “luta e fuga”; 
aumento da defesa imunitária do organismo. A música e o canto também são 
utilizados em pacientes terminais para que possam lidar com a angústia da 
morte iminente (GAYNOR, 2002). No tocante às pesquisas feitas com animais, 
ressalta-se uma feita em gatas submetidas à histerectomia. Quando anestesiadas 
ouviam por dois minutos três tipos de música: Pop, clássica e heavy metal, tendo 
os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea monitorados. A maioria teve uma 
alteração fisiológica, sendo que as que foram expostas à música clássica tiveram 
baixos valores5 e as que ouviram Heavy metal os valores foram altos, tais resul-
tados indicam que o processamento sensorial dos estímulos acústicos é mantido 
nas gatas submetidas à anestesia geral, além revelar a influência que o gênero 
musical tem sobre o Sistema Nervoso Central (MIRA et al, 2015).  
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Já o canto nas suas mais variadas formas como: vocalizar, entoar e cantar, ou 
seja, do mais primitivo para o mais estruturado, cerca-nos há milênios, princi-
palmente no contexto religioso. Há muitos estudos sobre o que acontece se uma 
pessoa ou um grupo vocaliza, entoa ou canta, do ponto de vista neurológico, há 
mudanças nítidas do fluxo sanguíneo no cérebro e uma sensação de bem estar. É 
importante fazer uma distinção entre Cura pelo som6 que é um campo mais cor-
rente na utilização terapêutica do som, que inclui cantar, rufar etc.; e Terapia do 
som7, que se refere a métodos que são mais clínicos e estruturados. Na medicina 
alternativa, a Terapia do som é um subgrupo da Cura pelo som. Os instrumentos 
acústicos, tais como, diapasão, gongos, tigelas tibetanas ou de cristais (quartzo) 
são usados dentro do contexto de cura pelo som (MCKUSICK, 2014).

O GONGO 
É um instrumento antigo cuja origem é desconhecida, sendo que a primeira 

menção sobre ele remonta o século VI na China numa região chamada Hsi Yu 
entre o Tibete e a Birmânia. Os historiadores chineses apontam que a origem do 
gongo vem do noroeste da Índia ou de uma área hoje conhecida como parte do 
Afeganistão, em que era utilizada para rituais budistas (BENTON, 2013).

Alguns estudiosos de musicologia étnica especulam que o gongo seja um 
instrumento grego que foi levado ao noroeste da Índia por meio da expedição 
de Alexandre, o grande. Há referências de instrumentos parecidos com o gongo 
no século VII A.C., Plutarco escreve sobre “tambores” de bronze que as tropas 
dos Partas empregavam para intimidar os inimigos; e dois instrumentos gregos 
sendo que um era utilizado em peças que produziam o som do trovão dos deu-
ses e para sinalizar o clímax dos rituais e outro que era utilizado em rituais de 
morte – outras culturas usavam o gongo para ritos funerários (BENTON, 2013). 

Especula-se que o gongo possa ter aparecido na idade do Bronze cerca de 
3000 a 2000 anos A.C., momento no qual as primeiras ferramentas e armas 
foram feitas em bronze. O primeiro gongo pode ter sido feito como um escudo 
que era utilizado para atacar na guerra ou para retirada, outra possibilidade é 
que era um disco de bronze que fora feito para representar o Sol, que era ido-
latrado pelos primeiros agricultores. Na bíblia também encontramos referência 
sobre, quando o apóstolo Paulo8 cita em sua carta aos Coríntios que “um gongo 
que soa ou como o címbalo que retine” (BENTON, 2013 tradução nossa).

Já a palavra gongo foi usada pela primeira vez no século XVI na Europa e 
esse nome vem de um tipo de gongo indonésio chamado “bonang” ou “bonang-
-bonang” no plural. Os colonizadores alemães traduziram o “bonang-bonang” 
como “gom-gom” o qual se tornou foneticamente “gong-gong” e mais tardar 
“gong”9. É interessante ressaltar que a palavra indonésia para gongo é “Cakran” 
derivada da palavra em sânscrito “chakra”. Apesar dos escritores europeus des-
creverem o gongo nos anos de 1600, o gongo só fez parte da música ocidental 
depois da Revolução Francesa, em 1789. Todas as culturas asiáticas usam o 
gongo, além de outras culturas como na Índia e na Etiópia com gongos de ferro; 
foram descobertos nas tumbas peruanas gongos levemente côncavos e convexos 
que faziam um som suave quando tocados (BENTON, 2013).

Os gongos pertencem à família musical dos instrumentos conhecidos como 
idiofones10, que emitem sons sem a intervenção de outros materiais, ou seja, o 
próprio gongo é fonte de vibração, recebendo camadas de energia acústica e as 
transmitindo na mesma ação. O gongo assim como wooden temple blocks11 e 
sinos são idiofones antigos, os modernos incluem xilofone, címbalo e castanho-
las (BENTON, 2013).

Todos os instrumentos musicais produzem um envelope sonoro, composto 
basicamente de quatro momentos: ataque, decaimento, sustentação e relaxa-
mento. A maioria destes sons tem um decaimento previsível após o início ou 
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no momento de impacto, chamado ataque. Tal ciclo, de ataque e decaimento, 
do envelope sonoro de um instrumento determina como o ouvinte experiencia 
o som. No gongo, no entanto, o envelope sonoro é imprevisível e não linear, 
transpondo em uma imagem seria como uma onda que lentamente cai e retorna 
com um nível mais elevado de água, esse movimento de descidas e subidas que 
o gongo ressoa, levando o ouvinte cada vez mais longe na sua jornada, como 
as marés que sempre retornam e reconstroem de novo e de novo. Devido ao 
som que “retorna”, o gongo produz uma complexa síntese de tons mesclados 
que permitem ao ouvinte aprender a escutar de uma nova maneira, o cérebro 
humano é incapaz de categorizar tais sons, em geral, as pessoas frequentemente 
escutam como se fossem múltiplos instrumentos, sem, no entanto, fechar em 
um só (BENTON, 2013). 

Benton (2013) alega que os sons do gongo atingem todos os níveis, desde 
o físico, emocional e espiritual12, promovendo cura e transformação. No que 
se refere ao corpo, o gongo produz uma onda forte sonora, que pode ser um 
toque curativo tendo em vista que tal som estimula os dermátomos13 do 
corpo. O educador e músico Johannes Heimrath (apud Benton, 2013) conduziu 
muitos workshops e sessões de cura com o gongo nos anos 80, ele percebeu 
que o som do gongo ajudou a amenizar dores de cabeça, torcicolos, problemas 
menstruais e alguns problemas respiratórios. A pesquisadora Anne Kathrin Nickel 
(apud Benton, 2013) aponta que o gongo e outros instrumentos são úteis no 
tratamento de crianças com enxaquecas. Benton (2013) ressalta que os sons do 
gongo estimula o sistema endócrino para um alto nível de funcionamento, que 
a glândula pituitária parece ser diretamente afetada por tais sons, provocando 
um equilíbrio no restante do sistema endócrino. 

Outras pesquisas foram feitas com pacientes psiquiátricos com esquizofrenia, 
autismo e usuários de drogas em que houve uma melhora significativa com a 
utilização do gongo. Além disso, traz ao indivíduo um estado de meditação. 

CORPO E PSIQUE: UMA VISÃO DA PSICOLOGIA ANALÍTICA
No trajeto de toda teoria junguiana, em vários momentos, Jung aponta a 

relação psique-corpo como, por exemplo, no volume dezoito das obras comple-
tas em que há parágrafos que tratam desse assunto. É relevante começar com a 
diferenciação que Jung (2011) faz entre emoção, sentimento e afeto. O conceito 
de emoção ele empresta da teoria de James-Lange (apud Jung, 2011, §46) em 
que “a emoção [...] só acontece realmente quando tomamos consciência das 
mudanças fisiológicas da condição geral”, ou seja, quando um indivíduo, por 
exemplo, enraivece-se, alterações fisiológicas acontecem (aumento dos bati-
mentos cardíacos; tensão muscular; alteração da respiração etc.) assim que a 
pessoa “toma consciência” de tal fato é que a emoção se apresenta. 

No tocante ao sentimento, Jung estabelece que exista um maior controle 
do sentimento em comparação a emoção, isto é, há sentimentos que podem ser 
carregados de emoção e outros que não. Já o afeto, como a emoção, afeta o 
corpo, ambas só se diferenciam por uma questão de grau. Jung (2011, § 317-318) 
aponta ainda que

as emoções não são manejáveis, como as ideias e os pensamentos, pois são 
idênticas a certas condições físicas, e, portanto, profundamente enraizadas 
na matéria do corpo [...] as emoções são contagiosas, estando profundamen-
te enraizadas no sistema simpático14 [...] 

Jung ao falar da relação psique-corpo sugere que tais processos agem de 
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forma simultânea e “misteriosa” e que “provavelmente são uma só coisa”, 
ressalta-se que à época havia uma necessidade, não só da parte dele, de fazer 
ciência e comprovar fatos, tendo em vista que mesmo nos dias atuais tal assunto 
é controverso. Jung (2011) ainda assinala que 

corpo e psique são os dois aspectos do ser vivo, e isso é tudo que sabemos. 
Assim, prefiro afirmar que os dois elementos agem simultaneamente, de 
forma milagrosa, e é melhor deixarmos as coisas assim, pois não podemos 
imaginá-las juntas. Para meu próprio uso cunhei um termo que ilustra essa 
existência simultânea; penso que existe um princípio particular de sincro-
nicidade15 ativa no mundo, fazendo com que os fatos de certa maneira 
aconteçam juntos como se fossem um só, apesar de não captarmos essa 
integração (§70).

Nota-se então que a linguagem simbólica do corpo é expressa “sincronica-
mente, tanto por meio da sua própria forma, função e constituição, quanto pela 
fala dos sintomas e da dor” (FARAH, 2008, p. 24). Um exemplo disto é quando 
Jung aponta, apesar de objetivar sobre transferência, com relação aos próprios 
psicoterapeutas em que há chances de serem infectados psiquicamente pelas 
projeções a que se sujeitam e têm de estar alerta à supervalorização da autoes-
tima, ressalta que

 

[tal] veneno não afeta apenas a sua psique [do psicoterapeuta]; pode ser que 
perturbe finalmente seu sistema simpático. Tenho observado um número 
extraordinário de doenças físicas entre psicoterapeutas; doenças que não se 
ajustam à sintomatologia médica conhecida, e que eu atribuo à contínua 
onda de projeções da qual o analista não discrimina sua própria psicologia. 
A condição emocional particular do paciente exerce um efeito contagioso. 
Pode-se dizer que ela provoca as mesmas vibrações no sistema nervoso do 
paciente e consequentemente, como alienistas, os psicoterapeutas também 
são passíveis de tornarem-se um pouco esquisitos (JUNG, 2011, §356). 

 Quando Jung é questionado sobre o paralelo psicofísico, que ele aponta 
como um assunto controverso, põe em pauta como o oriental e o ocidental têm 
visões díspares de assuntos diversos, que os orientais elucubram com “estar junto 
e chegar junto no mesmo instante”, ou seja, análogo ao seu conceito de sincro-
nicidade. “A mente oriental, quando considera um conjunto de coisas, aceita-o 
como ele é, mas o ocidental divide-o em pequenas porções, em entidades sepa-
radas” (JUNG, 2011, § 143). 

 Nesta mesma toada, Ramos (2006) traz um panorama de vários modelos 
como a doença e os processos de “cura” ao longo da história são vistos, entre 
eles, o biomédico em que evidenciava os processos corporais, analisados de 
forma separada, ou seja, o corpo se relaciona com os sistemas (neurológico, 
digestivo etc.), no entanto, são, de alguma forma, independentes. A autora 
aponta também que 

ao entrarmos no século XX com uma visão fragmentada do homem, perce-
bemos no campo médico uma ênfase na compartimentalização, objetividade, 
concretude e padronização de sintomas. O mito determinante é aquele que 
nos diz que o homem pode dissecar, manipular e dominar a natureza. Esses 
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fatores têm modelado nosso conceito de doença e da relação mente-corpo, 
fundamentando inclusive o conceito de psicossomática (RAMOS, 2006, p. 34).  

A partir do conceito junguiano de símbolo, Ramos (2006) traz um novo olhar 
para a doença como uma expressão simbólica, isto é, “o símbolo é a expressão 
da percepção do fenômeno psique-corpo, feita por meio da percepção das 
alterações fisiológicas e das imagens referentes, sincronicamente” (p.68). Além 
disso, também traz a teoria da transdução de Rossi (apud Ramos, 2006, p. 69) 
que “trata da conversão ou transformação de energia ou informação de uma 
forma em outra”, ou seja, uma “rede de sistemas informativos” rege o corpo do 
indivíduo em que há uma forma de transmissão entre psique-soma. Ressalta-
se que isto é possível por conta do sistema límbico-hipotalâmico, que Rossi 
(apud Ramos, 2006, p. 69) “considera o maior transdutor psique-corpo”. O uso 
dos meios expressivos como, argila, pintura e até da imaginação ativa trazem 
a possibilidade de acesso aos conteúdos inconscientes “transduzindo” para o 
consciente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização do presente trabalho, que envolveu estudos sobre os sons, espe-

cificamente do gongo, além das leituras dentro da psicologia analítica sob o 
foco da relação psique-corpo, objetivou compreender os efeitos que esses sons 
ecoam na estrutura psicofísica. 

Sobre tal compreensão, traz-se à tona o mito de Orfeu, que é um persona-
gem da mitologia grega que consagra o poder do som por meio do canto e do 
tocar de sua lira, em que movia rochas, domava animais etc. A fonte de toda a 
inspiração dele vem de sua amada Eurídice, que, ao ser mordida fatalmente por 
uma cobra, tem sua alma encaminhada a Hades. Enlutado, Orfeu jura buscar a 
amada, desce então ao submundo16, usando sua “potência sonora” para domar 
Cérbero17 e Caronte18. Ao chegar, Orfeu encanta Hades e Perséfone com sua 
música, que, a pedido da sua esposa, permitiu que ele pudesse levar Eurídice de 
volta com uma única condição: Orfeu não deveria olhar para ela até que ambos 
atingissem a superfície. Como chegou primeiro, muito feliz, olhou para trás para 
ver a amada, mas esta não tinha ainda chegado, desaparecendo assim no sub-
mundo (FELDMAN, 2011). 

Essa parte do mito proporciona uma ilustração de como o som é utilizado 
como veículo de mobilização do inconsciente, a perda da amada é o estopim 
para que Orfeu desça a escuridão do submundo, metaforicamente pode ser 
pensado como confrontar aspectos inconscientes. No entanto, a fim de remover 
os obstáculos, ele faz-se valer dos sons da sua lira e do canto, indo além dos 
domínios humanos; a dura volta à superfície é um símbolo de transformação, 
que ocorre quando se cruza o limiar para a consciência (FELDMAN, 2011). 

Por meio dos estudos dos sons apresentados e do mito de Orfeu, nota-se que 
os sons não são agentes de transformação por si só, mas são ferramentas em que 
permitem alcançar camadas profundas do inconsciente. Dessa forma, o gongo 
se enquadra como uma ferramenta. Em conversas informais com pessoas que se 
submeteram ao banho do gongo, os relatos trazem muitas imagens, sensações 
corporais, aumento da produção onírica, como por exemplo, um homem de 39 
anos que em sua primeira experiência sentiu-se num naufrágio, afogando-se; 
enquanto que uma mulher de 47 anos sentiu dores corporais intensas durante 
uma das sessões. No meu caso, ou seja, na minha descida, vieram muitas ima-
gens, sensações corporais, sendo que uma pressão nos pulmões persistiu duran-
te as cinco primeiras sessões, a cada banho de gongo tive produções oníricas 
inquietantes e que após uma compreensão destas, a pressão cessou. 
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No processo psicoterapêutico, a volta do Hades, do submundo, é única, assim 
como cada sessão no banho de gongo é uma experiência vivenciada de formas 
diferentes por cada pessoa. Segundo Mckusick (2014), os instrumentos acústicos, 
tal como o gongo, emana um som curador, a autora está falando do ponto de 
vista biológico, em que até o meio celular é afetado tanto pelo som como pela 
vibração. Pela psicologia analítica, não há essa separação da psique-corpo, tendo 
em vista que o símbolo expressa tal relação, que é percebida por meio de alte-
rações fisiológicas e das imagens pictóricas, das sensações corporais, de forma 
simultânea, ou seja, sincronicamente. 

Dessa forma, o gongo é apresentado como uma possibilidade de uma fer-
ramenta terapêutica, assim como outros recursos que mobilizam os aspectos 
inconscientes, tais como, imaginação ativa, sandplay, desenhos, pinturas, 
musicoterapia etc. Ressalta-se que há alguns empecilhos no caminho, pois tais 
meios são vistos como “alternativos”, o próprio instrumento é pouco conhe-
cido no ocidente e ainda há uma ligação religiosa com o Budismo especifi-
camente, podendo ser visto como esotérico ou místico, mostrando, portanto, 
a necessidade de mais pesquisas a respeito do tema aqui estudado de forma 
apenas introdutória.
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Notas

1. O texto é baseado na monografia final do curso de aprimoramento de Rebeca Simão, orientado por 
Rosa Maria Farah (in memorian). 
2. Gong bath
3. Envelope sonoro é composto basicamente de quatro momentos: ataque, decaimento, sustentação e 
relaxamento.
4. “E sucedia que, quando o espírito do mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a 
tocava com sua mão; então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele”.
5. Batimentos cardíacos e pressão sanguínea
6. Sound healing
7. Sound therapy
8. 1 Coríntios 13:01: “If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a 
resounding gong or a clanging cymbal”. 
9. Gong em inglês 
10. Idiofones são instrumentos musicais em que o som é produzido pela vibração do próprio objeto, 
como é o caso do gongo. 
11. Instrumento de percussão originário da Ásia oriental e utilizado em cerimônias religiosas. 
12. No ponto de vista da psicologia analítica, não há uma separação, no texto é separado para fins 
pedagógicos. 
13. De um modo muito geral, um dermátomo é uma área da pele que é enervada por fibras nervosas que 
se originam de um único gânglio nervoso dorsal.
14. O sistema nervoso simpático, de um modo geral, estimula ações que mobilizam energia, permitindo 
ao organismo responder a situações de estresse. 
15. “Sincronicidade refere-se à existência de dois ou mais fenômenos que ocorrem ao mesmo tempo, 
sem relação de causa e efeito entre si, mas com relação de significado” (RAMOS, 2006, p. 72).
16. Underworld.
17. Cão de três cabeças que cuida da entrada do mundo de Hades. 
18. Barqueiro que levava as almas por meio do rio Estinge.
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Os jovens da atualidade estão com dificuldade de se identificar com 
o arquétipo do herói e viver a jornada que era típica da primeira me-
tade da vida até pouco tempo atrás. Ao mesmo tempo, os adultos se 
revelam assustados e intolerantes para com a postura dos mais no-
vos, resistindo a se aproximar deles, sem saber como agir e sem o de-
sejo de se implicar na questão. O intuito do artigo é lançar luz sobre 
esse impasse por meio de uma discussão com base nos pressupostos 
teóricos da Psicologia Analítica de C.G. Jung.
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“Parece-me que a desolação tomou conta do mundo. 
Separamo-nos em facções com base em política e ideologia. 

Afastamo-nos uns dos outros ao preferirmos odiar e atribuir culpa.
Descobrimo-nos sós e desconectados. E terrivelmente amedrontados.” 

(BROWN, 2017, loc 535 – Tradução nossa)

A presente reflexão é fruto de observações e indagações que surgiram 
durante meu trabalho clínico com adolescentes e suas famílias. O processo 
psicoterapêutico com pacientes nessa faixa etária é delicado e especialmente 
desafiador porque há um doloroso e longo parto psicológico acontecendo na 
presença e com o auxílio do analista. A adolescência é uma fase disruptiva 
porque nela ocorre um franco aceleramento na produção de consciência do ser 
em desenvolvimento, ruptura esta que tende a despertar poderosos sentimentos 
ambivalentes tanto no jovem que procura dar luz a si mesmo como nos seus 
progenitores, os quais, por sua vez, se sentem impotentes, excluídos do processo 
e, não raro, rejeitados e expostos. A adolescência traz ao centro do palco, de 
maneira visceral e quase explícita, os complexos paterno e materno familiares 
e individuais do paciente, e acompanhar um jovem durante esse período crítica 
em psicoterapia é se dispor a participar de uma verdadeira tragédia grega, atu-
alizada para os nossos dias.

SÉCULO XXI – DECADÊNCIA DA ERA DO CONHECIMENTO
A busca competitiva pelo acúmulo de bens e riquezas, pela ascensão social e 

pelas descobertas científicas que norteou a mentalidade da sociedade ocidental 
até o início do século XXI está em xeque. As alterações climáticas que assolam 
o planeta e o perigo de esgotamento dos recursos naturais devidos tanto ao 
aumento exponencial da população quanto ao excesso de produção e consumo 
são dados de realidade que denunciam a urgência de modificação na consciência 
coletiva e no comportamento final da humanidade em geral1. 

Se, por um lado, o investimento massivo e duradouro na produção de consci-
ência individual e coletiva vivido pela humanidade foi fundamental para o nosso 
desenvolvimento psíquico, por outro a unilateralidade da racionalidade e a con-
sequente confiança cega na função pensamento (princípio masculino da psique) 
aliadas a um desprezo pela função sentimento (princípio feminino da psique) 
nos conduziu não só ao almejado progresso mas também a um estado de enorme 
desigualdade étnico-social e a ameaçadoras polarizações político-religiosas.2

Até a segunda metade do século XX imperava na psique coletiva brasileira – e 
provavelmente na ocidental como um todo – a expectativa de que a juventude 
sairia de casa e teria sucesso (prosperaria financeiramente e se multiplicaria, 
constituindo a própria família). A partir dos anos 50, os pais da classe média à 
alta cujos filhos adolescentes decidissem cursar faculdades de medicina, enge-
nharia ou direito sentiam-se apaziguados e com a sensação de dever cumprido; 
a prole estava “encaminhada na vida” e era praticamente garantido que prospe-
raria. Os jovens eram criados para vencer e a competitividade era inconsciente 
e patologicamente estimulada, sob a justificativa/racionalização de que na eco-
nomia de mercado a livre concorrência levaria os preços dos produtos e serviços 
a baixar e sua qualidade a aumentar etc.

Em outras palavras, em linhas gerais até o final do século XX esperava-se que 
os jovens dos 18 aos 25 anos se sentissem bem dispostos e bastante confiantes 
em si mesmos e no mundo para saírem da casa dos pais e encarnarem literal 
e externamente o seu próprio mito do herói3. Como resultado da realização 
coletiva e duradoura dessa expectativa, avanços inegáveis e valiosíssimos foram 
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alcançados em praticamente todos os âmbitos da experiência humana, mas ao 
mesmo tempo o planeta está depauperado pelo consumo desmedido, pelo suca-
teamento do valor da vida e do trabalho e perigosamente dividido/polarizado 
pela cisão resultante de centenas de anos de uma competitividade estratégica 
e exploratória (amigos x inimigos, excessos x escassez, protecionismo x inveja). 
Assim, os adultos acabaram por desenvolver um tipo de infelicidade crônica, afi-
nal além de terem se tornado escravos do desempenho sempre necessariamente 
ascendente, seus vizinhos ou semelhantes passaram a ser vistos como rivais em 
potencial. O senso de comunidade se perdeu e o isolamento, o cansaço, a ansie-
dade e o estresse invadiram as famílias de forma endêmica.4

A CRISE DO HERÓI APOLÍNEO
Os jovens de hoje, observando o estado de esgotamento em que o planeta, 

seus pais e a humanidade em geral se encontram, não desejam mais o que as 
gerações anteriores foram levadas a desejar. A vida não vivida5 que estamos 
deixando de herança às novas gerações exige delas muito menos desempenho 
extrovertido ao passo em que implora por maior contemplação, meditação, 
reflexão, consciência, paciência, união, compreensão, cura e lentificação. Sem 
exatamente desejar isso, demos à luz uma legião de pessoas com a função sen-
timento mais desenvolvida, herdeiros dos efeitos da ferida e do estrago inflado 
e onipotente que impingimos a nós mesmos e ao planeta. 

Eles estão se recusando a encarnar e exercer o papel de conquistadores. 
Mesmo porque, com tanta informação disponível e estando em contato ime-
diato com o desespero e a indisponibilidade emocional de seus pais, sabem bem 
como está o mercado de trabalho e o mundo em geral e não têm mais a chance 
de se manter ingênuos como nós o pudemos ser um dia – a onipotência tão 
característica da adolescência, ao que tudo indica, agora só aparece no abuso 
de drogas. Estão assustados e acuados, e nós, adultos, sem saber como lidar com 
toda uma geração de gente jovem que se sente prioritariamente impotente e 
incapaz de tentar mudar o mundo. Ao mesmo tempo, não colaboramos para 
que sejam impetuosos enquanto inconscientemente projetamos nossa sombra 
e predador interno sobre as outras pessoas... Primeiro apresentamos a eles um 
mundo hostil, na sequência os protegemos desse mundo o máximo que pudemos 
e, quase de uma hora para outra, queremos que eles saiam e lutem simplesmente 
“porque chegou a hora”... 

Numa idade muito vulnerável, em que ainda não desenvolveu quase nada 
de seus recursos internos, o jovem de hoje se torna consciente das mazelas do 
mundo adulto. É como se não precisasse mais viver uma jornada heroica exter-
na como a conhecíamos, pois está vendo e sentindo na própria pele antes de 
completar sua segunda década de vida o resultado destrutivo e patológico das 
jornadas unilaterais de seus pais. Numa época em que o que esperávamos é que 
o jovem fosse meio míope ainda, que se sentisse algo invencível e considerasse 
o mundo um lugar atrativo, conquistável e transformável, ele se sente desenco-
rajado e desesperançoso, revelando-se agudamente cônscio de sua impotência e 
da calamidade geral que domina a conjuntura externa coletiva. Nossa fé cega na 
ampliação sem limite da consciência deixa, agora, evidente o seu lado sombrio 
e destrutivo. Um ego mais consciente não equivale necessariamente a um ego 
mais forte e capaz. 

Nesse sentido, as informações e estatísticas são alarmantes: nos Estados 
Unidos nunca se morreu tanto devido a overdose de drogas (especialmente 
opiáceos), que em 2017 já é a primeira causa mortis da população com menos 
de 50 anos de idade6; já no Brasil, o suicídio entre jovens só faz aumentar, e 
nesse ano passou a representar a quarta maior causa mortis entre as pessoas 
com idades entre 15 e 29 anos7. Ao mesmo tempo, cada vez mais adolescentes 
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e universitários são diagnosticados com transtornos mentais8, o que exige inter-
venção rápida, especializada e multidisciplinar para que não se tornem crônicos 
ou evoluam para abuso de substâncias psicoativas ou mesmo suicídio.

Esses dados são especialmente assustadores porque põem em xeque os 
paradigmas em que muitos de nós acreditaram (ou ainda acreditam) e denun-
ciam o mundo enlouquecedor que ajudamos a criar e ao qual parecemos estar 
adaptados. Minha experiência clínica com jovens com menos de 25 anos de 
idade me mostra que, em geral, não há quem convença um adolescente de hoje 
que dinheiro garanta felicidade, que a competitividade seja sempre necessária 
e desejável, que uma boa faculdade garanta um bom emprego e uma vida feliz, 
que esforço e persistência cega sejam a receita do sucesso etc. 

O que eles querem? Em resumo, tempo para descobrir quem são e o que 
lhes toca a alma, qual sua verdadeira vocação, viver relacionamentos profun-
dos e significativos, entender como o mundo funciona e como viver de modo 
sustentável, mais humanitário e menos exploratório; em resumo, tudo aquilo 
que a minha geração e as anteriores não puderam perceber ou desejar ou só o 
conseguiram na metanoia9. 

E o que será dessa juventude se ela se recusar a estudar e trabalhar para se 
sustentar e pagar impostos? E o que será de nós, seus pais, tios e avós nesse 
cenário – teremos que arcar com o sustento dela? Mas há outra pergunta 
muito pertinente, que talvez nos caiba mais do que as anteriores: não estará 
essa juventude vivendo nossa vida não vida inclusive nesse sentido? Será que 
uma parte dessa recusa em encarar uma luta como a nossa não é também uma 
projeção de nossa vontade ancestral de parar, de descansar, de sair desse ringue, 
de protestar, questionar e repensar as regras do jogo? E então não serão eles 
corajosos, sim, e ainda mais do que nós?

Robert Stein é categórico: 

“Para o homem moderno o mito do herói não é mais um paradigma adequa-
do. Precisamos de novo paradigma que fomente a ligação da alma em vez 
do impulso insaciável do herói em direção ao conhecimento, ao poder e à 
consciência.” (STEIN, 1999, p. 256)

 
Não estaria o arquétipo do herói se transformando, então? Já que o planeta 

não precisa mais de exploradores e conquistadores, será que o herói de que pre-
cisamos e que o self agora constela não seria mais hermético, isto é, mais pen-
dente ao diálogo, à ligação, à criatividade, à preocupação com a continuidade 
da espécie e à regeneração da natureza? 

Estamos cansados e sobrecarregados, endividados e a última coisa que quere-
mos é pensar em sustentar filhos na velhice. Porém se estamos tão desgastados 
não é exatamente por causa deles, mas pela forma com que vivemos até agora, 
isto é, por termos encarnado literal e exaustivamente o mito do herói geração 
após geração. E não é que os jovens de hoje não queiram trabalhar ou sejam 
preguiçosos – o que não querem é a nossa miséria, o que não querem é repetir 
a mesma luta, afinal a maioria de nós não está remotamente feliz ou realizada. 
A recusa deles é um convite ou uma intimação pra que nós nos reavaliemos e 
nos renovemos. E realmente – se estamos tão frustrados e doentes, como pode-
mos querer que as pessoas que mais amamos se submetam, irrefletidamente, ao 
mesmo esquema a que nós nos submetemos?

Eles pensam em economia solidária e em meios de transporte não poluentes, 
muitos são vegetarianos e veganos desde a mais tenra idade, combatem todo 
tipo de preconceito e intolerância e, como reflexo de toda essa mudança, o curso 
superior de Psicologia passou a ser um dos mais disputados. 
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A NECESSÁRIA COMUNHÃO ENTRE LOGOS E EROS
Em outras palavras, como podemos sair das garras do arquétipo do Pai/Mãe 

Negativo, essa espécie de superego arcaico ou Logos impessoal que “... impõe 
uma imagem, um ideal ou um conceito universal sobre como o indivíduo deve 
se comportar em cada situação e em todas as circunstâncias” (STEIN, 1999, p. 
278)? Isso é imprescindível, já que 

“... as verdades eternas que a alma revela nunca são rígidas – elas estão sem-
pre vivas, sempre passando por mudanças e transformações sutis. A própria 
alma é sempre dinâmica e transformadora. O Pai/Mãe Negativo ou superego, 
por outro lado, nada mais é do que as camadas externas agonizantes da 
alma, a pele velha que a alma precisa deixar cair para que possa reluzir com 
nova vida.” (STEIN, 1999, p. 278)

 
E acrescenta, afirmando que o superego ou o complexo do Pai/Mãe Negativo 

não é essencial para o desenvolvimento da consciência mas, sim “... obstrutivo 
à expressão da mesma, e que sua persistência é mais causada pelo colapso dos 
rituais de transição que possibilitam ao indivíduo deixar o velho morrer para que 
o novo emerja.” (STEIN, 1999, p. 279)

Enquanto estamos convencidos a lutar, a raciocinar friamente e a focar em 
objetivos ambiciosos, nossos filhos e netos querem que Eros possa voltar a fluir 
sem tanto controle, rigidez ou vergonha, e se sentir vivos e conectados uns aos 
outros. Se a minha geração e as gerações cientificistas anteriores à minha se 
apegaram ao Logos, ao pensamento impessoal e portanto negativo, essa nova 
turma tenta trazer Eros de volta à equação. A questão não é Eros contra Logos, e 
nem Eros OU Logos – a questão é como humanizar Logos, como casar alquimica-
mente Logos com Eros. O velho Logos precisa renascer, sim, mas agora norteado 
pela poderosa necessidade de reconexão com a alma, com o Self. 

ENANTIODROMIA, NA AUSÊNCIA DE METANOIA
O termo “enantiodromia”, cunhado por Heráclito e muito utilizado por Jung 

(2001), significa literalmente “correr para o outro oposto” ou “ir para o contrário”. 
Em outras palavras, quando o ego se cristaliza em uma atitude unilateral por 
um longo período de tempo, o princípio contrário termina por ser ativado 
no inconsciente, devido à necessidade intrínseca da psique em restabelecer e 
restaurar o próprio equilíbrio. Como resultado, há um enorme conflito entre a 
postura anterior e sua sombra emergente, processo este que acaba por produzir 
uma nova ordem, mais abrangente e equilibrada, mas que envolve uma dose 
considerável de destruição e sofrimento.

 Em outras palavras, a enantiodromia se impõe à psique individual 
ou coletiva quando um reequilíbrio não ocorre naturalmente no processo de 
desenvolvimento, ou seja, quando uma determinada posição egóica é mantida 
de forma antinatural por tempo demais. A metanoia seria, segundo Jung (2001), 
uma resposta sintônica do ego e da psique como um todo ao chamado para a 
transformação e a totalidade que acomete com mais ênfase o ser humano em 
individuação na segunda metade de sua vida: “... não se trata de uma conversão 
no seu contrário, mas de uma conservação dos antigos valores, acrescidos de um 
reconhecimento do seu contrário.” (JUNG, 2001, p. 68). 

Assim, a diferença fundamental entre a enantiodromia e a metanóia estaria 
na participação da consciência. Enquanto na enantiodromia o movimento 
em busca do oposto seria drástico e se imporia à revelia do posicionamento 
egóico, na metanóia existiria a percepção da necessidade de ampliação da 
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consciência, e ocorreria uma busca ativa de integração do novo e dos opostos, 
sem necessariamente abrir mão dos valores anteriormente conquistados.

 Aplicando esse raciocínio à presente discussão, tudo parece indicar 
que a dificuldade ou recusa dos jovens em se entregar à corrida heroica seja 
uma resposta enantiodrômica da psique coletiva ao fato de que os mais velhos 
enquanto grupo não estarem conseguindo ou podendo dar prosseguimento 
à sua individuação, isto é, não estarem conseguindo ou podendo entrar em 
metanoia. 
 

AGEÍSMO OU GENERATIVIDADE?

“O que a juventude encontrou e precisa encontrar fora, 
o homem no entardecer da vida tem que encontrar dentro de si.” 

(JUNG, 2011, p. 66, 67)

A genuína necessidade de preparar e cuidar das novas gerações é chamada 
por CHINEN (2002) de generatividade, termo que ele afirma ter pego empres-
tado de Erikson (1963) e que significa o desejo e a competência para ajudar os 
mais jovens e menos experientes. Chinen esclarece que essa preocupação pelos 
mais novos e pelo futuro da humanidade deveria ocorrer naturalmente durante 
a segunda metade da vida na psique da pessoa que não tivesse resistido ao cha-
mado da individuação10; esta seria, aliás, 

“... o processo de formação e particularização do ser individual e, em especial, 
o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto do conjun-
to, da psicologia coletiva. É, portanto, um processo de  diferenciação que 
objetiva o desenvolvimento da personalidade individual. (…) Uma vez que 
o indivíduo não é um ser único mas pressupõe também um relacionamento 
coletivo para sua existência, também o processo de individuação não leva 
ao isolamento, mas a um relacionamento coletivo mais intenso e mais abran-
gente.” (JUNG, 2009, § 853)

O que será que acontece, então, não com nossos jovens, mas com os adultos 
contemporâneos? Estaria sua maioria fora de contato com seu centro organi-
zador, isto é, vivendo ainda em identificação com a persona e em negação da 
própria sombra? Se estamos falando sobre adultos resistentes a abrir mão da 
identificação com o arquétipo do herói e a viver o luto intrínseco à metanoia, 
esse heroísmo não seria mais um martírio? Tornamo-nos escravos do estilo de 
vida que herdamos e ajudamos a manter? Já que não conseguimos mais guardar 
dinheiro/garantir uma aposentadoria minimamente confortável, acaba ficando 
angustiante demais aceitar a realidade do envelhecimento? Hollis (2017) escla-
rece: “A individuação é profundamente humilhante. Ela nos obriga a ficar nus 
diante do dom da vida, da intimação à personalidade, e a aderir à demanda de 
nos mostrar e contribuir com nossa pequena parte ao contexto maior. ... Quem 
de fato quer correr esse risco?” (p. 216) 

Nesse sentido, enquanto a juventude tem se suicidado cada vez mais e mer-
gulhado no abuso de opiáceos, os adultos e workaholics têm lançado mão cada 
vez mais, sem receita médica, de medicamentos para aumentar a produtividade, 
a concentração e a sensação de vitalidade e boa disposição, em uma corrida 
louca para tentar evitar a percepção do cansaço, da passagem do tempo e, quem 
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sabe, de uma vida toda vivida no piloto automático robótico.11

A resistência generalizada que se percebe entre os ocidentais perante o 
amadurecimento e o envelhecimento – uma verdadeira fobia social – pode 
ser chamada de ageísmo, termo cunhado em 1969 pelo médico gerontólogo e 
psiquiatra Robert Neil Butler, e que se refere ao comportamento discriminatório 
perante pessoas ou grupos com base na idade desses indivíduos. Extremamente 
crítica essa situação, considerando que a população do Ocidente está envelhe-
cendo cada vez mais e a taxa de natalidade, caindo...

Trocando em miúdos, atualmente talvez só mesmo os adolescentes entrando 
numa crise séria nos obrigue a entrar na metanoia, pois ainda estamos louca-
mente identificados com o antigo paradigma do herói apolíneo e engajados em 
sua jornada, no alto dos nossos 50, 60 ou 70 anos de idade. 

ADULTOS SEM SÍMBOLO

“Para aquele que tem o símbolo, a travessia é fácil.”

(JUNG, 2011a, p. 514)

Os adultos psiquicamente enrijecidos, com a individuação em standby e 
com enorme dificuldade ou medo de se reconectar ao próprio Self, seus símbolos 
e chamados, são incapazes, como consequência, de exercer seu indispensável 
papel generativo, isto é, sua habilidade psicopômpica ou hermética perante a 
juventude: 

“A diferenciação e o afastamento do ego em relação à psique coletiva tem 
seu ápice na adolescência e pode acarretar uma neurose. Um ego defendido 
que não busque ou permita o trabalho mediador e transcendente do psico-
pompo é, na realidade, enrijecido, vulnerável e projetivo, e como consequ-
ência um transtorno paranoico também pode se manifestar no psiquismo. 
Já a falência na diferenciação do ego perante o Self tende a culminar nos 
mais variados transtornos psicóticos devido à inflação … Para que o ego em 
processo de diferenciação consiga construir um relacionamento saudável 
com a psique coletiva – dando continuidade ao desenvolvimento psíquico 
–, o jovem vai precisar do auxílio de um terceiro, de alguém que aceite e 
tenha condições psicológicas para receber a projeção do arquétipo do psico-
pompo. Trata-se de um tipo bem específico de herói, que não só já passou 
e, em grande parte, superou as dificuldades típicas de um adolescente como 
é capaz de encorajar ou desafiar criativamente o movimento psíquico deste, 
viabilizando e fomentando nele a atuação da função transcendente. Esta se 
traduz no relacionamento dialético entre consciente e inconsciente, ou seja, 
na união alquímica e transformadora entre os opostos, cujo efeito imediato 
é a ampliação da consciência.” (SEIXAS, 2014, p. 10). 

CONCLUSÃO
Para resumir, na atualidade os adultos aparentemente bem adaptados às 

exigências da vida moderna estão precisando tanto quanto ou mais de acom-
panhamento psicoterapêutico que seus filhos (ou alunos), os quais costumam 
assumir inicialmente e com mais frequência o lugar dos grandes desequilibrados, 
problemáticos e psicologicamente doentes da família. Nesse sentido é possível 
dizer que a crise desesperadora em que os mais novos têm entrado pode ser 



interpretada como saudável (apesar de seu caráter enantiodrômico), pois acaba 
conseguindo arrastar a família toda para terapia, dentro da qual – espera-se – o 
psicoterapeuta agirá hermeticamente e reinstaurará o funcionamento da função 
transcendente no grupo. Outra função que o analista precisará desempenhar é a 
de agente discriminador e diferenciador entre as várias personalidades e conteú-
dos projetados e atuados em cena, o que provavelmente resultará no encaminha-
mento também dos adultos para um processo analítico individual. Com o auxílio 
deste – espera-se – os mais velhos conseguirão, aos poucos, reconhecer, recolher 
e se assenhorar da parte da crise que, na realidade, é originalmente sua, sendo 
este o primeiro passo no processo de reconexão com o próprio Self, no entrar 
em metanoia e no futuro exercício da generatividade perante os mais jovens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Encerro a presente discussão transcrevendo duas reflexões – a primeira de 

um acadêmico de 77 anos de idade que pesquisa e trabalha com crianças e 
adolescentes no ambiente escolar há quase 50 anos, e a segunda de uma ado-
lescente de 15 anos.

“O individualismo não funciona mais”, afirma David Johnson, professor de 
Psicologia Educacional na Universidade de Minnesota nos Estados Unidos, um 
dos criadores do conceito de aprendizagem cooperativa que é fruto de extensos 
estudos realizados em parceria com seu irmão Roger desde 1960 e que lhes ren-
deu em 2007 o prêmio “Brock International Prize for Education”, concedido pela 
Universidade de Oklahoma.

“Se as escolas promovem a cultura de ser o número um, ao mesmo tempo 
estão incentivando esses mesmos alunos a desestimular e obstruir os esforços 
dos outros. Nas competições só ganham alguns poucos. ... Não faz sentido 
que os alunos compitam uns com os outros para ver quem tira dez e fica 
acima dos outros. ... No início dos anos 2000, uma pesquisa de uma empresa 
de consultoria observou que a principal razão pela qual os norte-americanos 
abandonam seus empregos é a falta de habilidades sociais de seus chefes. 
...  Cada vez que dois alunos trabalham juntos, o relacionamento muda: eles 
se entendem melhor e se apoiam mutuamente tanto no aspecto acadêmi-
co quanto no pessoal. Quando não competem, sua saúde mental melhora; 
ganham autoestima e sua capacidade de lidar com o estresse melhora. O grau 
de vínculo emocional entre os estudantes tem um profundo efeito [positivo] 
sobre seu comportamento em sala de aula. ... As crianças que necessitam 
de tratamento psicológico costumam ter menos amigos e suas amizades 
são menos estáveis no longo prazo. A essência da saúde psicológica é a 
capacidade de construir, manter e modificar as relações com os outros para 
alcançar determinados objetivos. Aqueles que não são capazes de lidar com 
isso geralmente apresentam níveis mais elevados de ansiedade, depressão, 
frustração e sentimentos de solidão. São menos produtivos e menos eficazes 
no combate à adversidade.”12

Abaixo está a transcrição de um discurso, escrito por S., vencedor de um con-
curso proposto por uma escola de idiomas agora no segundo semestre de 2017, 
na cidade de São Paulo. Os pais de S. procuraram os meus serviços há quase 3 
anos para tratar de suas intensas crises de angústia acompanhadas por tentati-
vas de suicídio. S., estudiosa de literatura, artes plásticas, cinema e história, me 
contou que havia escrito tal texto no momento em que eu terminava o presente 
artigo e refletia sobre sua conclusão. Sincronicamente, o desfecho adequado 
caiu no meu colo:

“Imaginação é mais importante do que conhecimento13

Essa frase motivacional batida foi cunhada por um homem muito popular. 
Talvez você o reconheça pelo cabelo bagunçado, barba mal feita e olhar tão 
profundo quanto o universo. Albert Einstein foi (e ainda é) considerado um 
dos homens mais inteligentes de todos os tempos por todo o  mundo... menos 
por si mesmo.
Essa afirmação deixa claro o motivo pelo qual Einstein, ao contrário de 
muitos cientistas, não acreditava ser um prodígio da matemática, visto que 
foi considerado um fracasso por seus professores por conta de suas notas 
baixas: ele sabia que as fantásticas teorias que desenvolvia e que nós usamos 
e valorizamos até hoje se deviam não exatamente ao seu raciocínio lógico-
-matemático, mas à sua criatividade e imaginação diferenciadas. Os números 
por si só não significavam grande coisa para ele, e nada mais eram do que 
um meio que usava para confirmar ou não o que imaginava. Há um enga-
no cultivado em vários ambientes e especialmente escolas – a ideia de que 
criatividade e inteligência sejam irreconciliáveis. Na minha vida, presenciei 
muitos artistas – inclusive eu mesma – sendo desencorajados de praticar sua 
arte por um Conselho que concluía que a arte distraía aquelas pessoas do que 
realmente deveria ser importante: suas notas.
Não estou dizendo que manter notas boas não seja importante, mas se vamos 
à escola para aprender sobre o mundo em toda a sua maravilha e desgraça, 
falta algo fundamental nas aulas para dar sentido a esse processo: já que 
somos nós que vamos ter que transformar as coisas, é preciso ficar claro que 
a única forma de conseguirmos isso será por meio das nossas ideias pessoais.
Eu estava tão atolada de tarefas escolares que quase desisti de escrever esse 
discurso. Pensava em como dizer à minha professora que não concorreria 
mais quando tive um insight: eu estava me permitindo pensar que acumular 
o conhecimento que me pediam era mais importante do que a minha voz, 
minha criatividade. Estudar me informa sobre como as coisas acontecem, 
mas a imaginação me faz querer questionar, me faz refletir, e mais importan-
te de tudo, me torna eu mesma. O estudo é uma ferramenta, e a imaginação 
é a razão pela qual ainda sobrevivemos. Nada teria sido descoberto ou criado 
se uma pessoa ousada não tivesse tido uma ideia louca.
Então quero terminar esse discurso lembrando a vocês, professores, pais, 
colegas, todo mundo que tenha uma imaginação do tamanho do infinito: 
estudar e guardar informação é apenas uma parte do processo. Não pode-
mos deixar as ideias morrerem e não podemos deixar nossas lampadinhas se 
apagarem. Precisamos cultivar a criatividade uns dos outros, afinal imaginar 
é o que nos mantém seguindo em frente. Obrigada.”
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Entendendo que as transformações sócio-econômicas têm impacto nos 
diversos âmbitos da vida de indivíduos imersos em determinado sistema, e 
compreendendo contemporaneidade como momento histórico em curso nos 
grandes centros urbanos e capitalistas, este trabalho teve por objetivo analisar 
em que se baseiam as relações interpessoais contemporâneas, no que se referem 
a configurações familiares e redes afetivas e de apoio. Para tanto, utilizou-se a 
série Sense8 como produção cultural que, como tal, revela o imaginário cole-
tivo contemporâneo (Oliveira, 2007), trazendo ao espectador, neste sentido, os 
impactos do mundo contemporâneo não só à vida psíquica dos seres humanos, 
mas também às relações que travam entre si. Como objetivo específico foi 
proposto observar a relevância da construção de relações mais horizontais e 
simétricas entre os indivíduos, o que, por sua vez, abriu espaço a uma análise da 
transformação da configuração familiar tradicional, a qual, na contemporanei-
dade, perde seu caráter hegemônico.

São diversos os autores que se debruçam sobre os impactos das transforma-
ções do capitalismo dito flexível, apontando, como Bauman (2004) à situação 
de volatilidade e liquidez das relações humanas nos tempos atuais. Toma-se 
o humano, assim, a partir do modelo socioeconômico vigente, enxergando-o 
enquanto ser histórico. Tal visão, para a Psicologia Sócio-Histórica, fundamenta-
-se no marxismo e no materialismo dialético, compreendendo o fenômeno 
psicológico como desenvolvido ao longo do tempo, sem interferência de fatores 
apriorísticos (Bock, 2001). A visão com a qual a análise da série Sense8 foi reali-
zada, no entanto, converge com aquela trazida pela Psicologia Analítica, a qual 
toma o ser humano enquanto ser histórico com base também, e principalmente, 
em fatores inatos, herdados e comuns a todos os indivíduos, os chamados arqué-
tipos do inconsciente coletivo. Fala, assim, de sistemas herdados que se referem 
às situações humanas existentes desde os primórdios da espécie (Jung, 2013).

Faz-se relevante, portanto, analisar as transformações das relações interpes-
soais afetivas de acordo com o sistema sócio-econômico vigente e sob o enfo-
que analítico, fazendo convergir tal análise com a idéia defendida por Barcellos 
(2009) de que a possibilidade de estabelecer relações simétricas se dê através da 
experiência do arquétipo da Fratria, o qual inicia a experiência com a alteridade.

MÉTODO
Uma vez que a Psicologia Analítica entende as produções artísticas e, por-

tanto, as audiovisuais, como referências simbólicas às imagens primordiais 
(arquétipos) que vão além dos conteúdos pessoais do artista, decorreu, assim, 
uma análise da construção das relações de uma das personagens principais da 
produção seriada em questão. Sob um enfoque metodológico qualitativo, o tra-
balho discutiu a primeira temporada da série Sense8, analisando simbolicamente 
cenas previamente selecionadas, as quais apresentam a relevância da intimidade 
nas relações interpessoais para a totalidade psíquica da personagem Nomi. Uma 
das oito personagens principais, escolheu-se Nomi para realização desta análise 
tendo em vista a amplitude e complexidade apresentadas em suas relações com 
aqueles indivíduos que lhes rodeiam cotidianamente - famílias, amigos, colegas 
de trabalho, parceiros amorosos, e com os demais sensates.

AS RELAÇÕES HUMANAS
Entendendo serem as relações interpessoais todo e qualquer encontro entre 

duas pessoas, Garcia (2013), aponta à extensa gama de pesquisas neste tema 
em Psicologia e Ciências Sociais, principalmente no tocante às relações íntimas. 
Neste sentido, ressalta-se o trabalho de Bauman (2004), autor que reflete ampla-
mente a realidade de transitoriedade, flexibilidade e fluidez que se expande das 

94 – Hermes22

dinâmicas sociais e públicas às relações íntimas dos indivíduos.
Segundo Bauman (2004) a contemporaneidade coloca o compromisso com 

o outro e a confiança como armadilhas a se evitar a todo custo. Neste sentido, 
Garcia (2013) aponta como desafio contemporâneo o desenvolvimento de uma 
ciência dos relacionamentos interpessoais, a qual abarque sua real complexidade. 
Complexidade esta que, como sugerem Carvalho e Silva (2014), reinaugura nos 
indivíduos a necessidade de construir laços densos e duradouros.

O cenário de relações voláteis e frágeis coloca a família em questionamento, 
uma vez que esta instituição aparece como base sob a qual se desenvolvem as 
relações sociais do ser humano. A realidade contemporânea, na qual se luta pelo 
desenvolvimento da individualidade e pelo alcance dos desejos individuais, co-
loca em xeque a configuração familiar nuclear burguesa. Tal configuração entra, 
portanto, em crise, e se observa uma abertura à diversidade e uma necessidade 
de aceitar e conviver com a diferença também na família e com base no respeito 
e companheirismo (Wagner e Levandowski, 2008).

Observa-se, portanto, que as dinâmicas trazidas pelo sistema capitalista em 
voga pedem por relações nas quais predomine a aceitação do outro em sua indi-
vidualidade e o companheirismo na construção deste espaço individual. Tal ne-
cessidade coloca em questão a dinâmica autoritária e vertical da família nuclear 
burguesa, com suas relações hierárquicas de poder. A família passa a ser valori-
zada amplamente por seu caráter afetivo e fraterno, qualidades tão preconizadas 
pelas relações de amizade, tipo característico das relações íntimas (Garcia, 2013).

RELAÇÕES ÍNTIMAS
Na sociedade contemporânea, diante uma lógica mercadológica, as relações 

íntimas passam a se caracterizar como relações de troca mercantil (Paladino, 
2005). Neste sentido, os indivíduos em relação tornam-se uns objetos de consu-
mo dos outros.

Tal realidade demonstra uma intensificação das relações humanas do tipo Eu/
Isso, o qual, segundo Jacoby (2011), se caracteriza pela tomada do outro como 
objeto de preenchimento das necessidades do Eu. Este tipo de relacionamento 
humano baseia-se, portanto, em projeções, ocorrendo, assim, de maneira natural 
e inevitável em um primeiro momento, uma vez que qualquer relacionamento 
parte, inicialmente, da premissa da projeção (Jacoby, 2011).

A lógica mercadológica, no entanto, parece cristalizar este tipo de relação 
humana, deixando os relacionamentos do tipo Eu/Você como exceções. Quando 
os relacionamentos se constroem com base em uma dinâmica de satisfação de 
necessidades do Eu, não há espaço ao tipo de relação que, para Jacoby (2011), 
seria o verdadeiro relacionamento humano. Este, a saber, configura-se numa di-
nâmica Eu/Você, na qual se dá o recolhimento das projeções e o relacionamento 
efetivo com o Outro em sua individualidade (Jacoby, 2011). Consiste, portanto, 
na diferenciação entre Eu e Outro, na experiência da alteridade, e na possibilida-
de efetiva da individuação.

O caminho, então, reside na experiência das relações fraternas, proporcio-
nadas pelo arquétipo da Fratria e, assim, apontadas por Barcellos (2009) como 
paradigma da horizontalidade nas relações. A experiência da Fratria, portanto, 
influencia a forma como o indivíduo irá construir suas relações com amigos e 
companheiros, exercendo assim influência sobre o processo de integração da 
dualidade que habita ele mesmo.

SENSE8
Sense8 é uma série norte-americana de ficção dramática, produzida pela pla-

taforma Netflix, em parceria com as irmãs Wachowskis e Michael Straczynski. 
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Com segunda temporada lançada em maio de 2017 e produção cancelada no 
mês seguinte, a websérie tem ainda um episódio final especial de duas horas a 
ser produzido.

A série conta a história de oito personagens que nasceram exatamente no 
mesmo dia e hora, e inicialmente não possuem conexão alguma. Estes perso-
nagens, porém, passam a partilhar suas consciências, a partir do momento em 
que (re) nascem sensates. Eles passam a partilhar pensamentos, sensações e sen-
timentos, além de lidar com a perseguição de uma organização que pretende 
transformá-los a seu favor.

Introduzindo este novo modo de ser humano, a primeira temporada da série 
se centra também nas vivências pessoais de cada um dos oito sensates. Destes, 
a personagem Nomi se destaca quanto ás relações que trava com os indivíduos 
no seu redor imediato, bem como com os demais protagonistas. Ativista, norte-
-americana, transexual e homossexual, Nomi vive em São Francisco com sua 
namorada Amanita. Afastada de sua família, uma vez que esta não a aceita en-
quanto transexual que é, a relação difícil com os pais traz rusgas também à re-
lação com a irmã. Conta, no entanto, com amigos bastante próximos, bem como 
com a sogra, trazendo consigo uma rede de apoio sólida.

ANÁLISE
Diante o exposto, dividiu-se a análise da história da personagem Nomi nas 

unidades Relação Amorosa, Relações Parentais, Relações Fraternas e Gênero e 
Sexualidade. Observa-se que as relações de Nomi, trazidas na série, se baseiam e 
se fortalecem na medida em que promovem não só afetividade, mas principal-
mente respeito e apoio mútuos. As relações dessa mulher moderna norte-ame-
ricana, que transgride os padrões normativos de uma sociedade burguesa, falam 
de simetria e horizontalidade. Não há espaço, na vida de Nomi, para relações de 
poder hierárquicas e verticais, ainda que haja um claro pesar no enfrentamento 
dessas relações – com seus pais, por exemplo.

Nomi namora Amanita, e boa parte de sua apresentação se dá ao público 
através desta relação, que se firma como fonte de companheirismo e aceitação 
para ambas. A relação que constroem revela não apenas uma grande intimidade 
física, mas principalmente uma intimidade afetiva extremamente ampla. Ama-
nita aparece como figura central na rede de apoio encontrada por Nomi em 
suas relações, defendendo-a em situações de preconceito e colocando-se ao seu 
lado como igual no compartilhar de conflitos que, em primeira mão, são indivi-
duais. Não há, no entanto, uma mistura indiscriminada entre elas, aparecendo, 
no decorrer da temporada, momentos de certo atrito e tensão entre elas. Nestes 
momentos, no entanto, fica claro o modelo de relação Eu-Você, apontado por 
Jacoby (2011), uma vez que lidam com os conflitos de forma a colocar seus pon-
tos de vista, porém reconhecendo a individualidade do outro no agir e pensar. 
Constrói-se, assim, uma relação de respeito e cumplicidade, a qual aparece como 
fator de suporte e acolhimento para Nomi.

Este é o tipo de relação, no entanto, que Nomi não encontra no convívio com 
seus pais, tendo, assim, se afastado deste núcleo familiar. Sua mãe, figura que 
representa tais relações nesta temporada, traz consigo um modelo de família 
tradicional, baseado na hierarquia, no poder dos pais perante os filhos. Extre-
mamente conservadora, a mãe de Nomi não a aceita enquanto mulher, fazendo 
comentários cruéis e insistindo em chamar-lhe de “Michael” – seu nome de ba-
tismo. Não existe aceitação pelas escolhas de Nomi, numa tentativa de impor a 
ela uma realidade que, afinal, não lhe faz sentido. Abre-se então, na série, a ideia 
da quebra do modelo nuclear burguês de família, ao passo de que Nomi não re-
conhece seus pais enquanto sua real família. Constrói, ao contrário, sua família 
com Amanita, enfrentando os preconceitos e imposições da mãe e afastando-a 
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de seu convívio.
Há, no entanto, uma proximidade com este núcleo familiar de origem, ao 

passo de que a série traz a irmã como ponto de afetividade e aceitação que 
Nomi encontra neste núcleo. Existe, porém, uma barreira entre elas, constitu-
ída pela relação que constroem com a mãe. Apesar de demonstrar carinho e 
apoio a Nomi, demonstrando não concordar com a mãe, sua irmã vem a seu 
encontro através desta mesma mãe, acompanhando-a, inclusive, no momento 
em que Nomi a expulsa de seu quarto. A constituição familiar tradicional se faz 
marcada, assim, tendo em vista que a relação de respeito e acato às imposições 
dos pais se faz presente a despeito das opiniões distintas e do afeto direcionado 
aos irmãos. A afetividade presente, no entanto, bem como a demonstração de 
apoio, mostram uma imagem de horizontalidade e empatia, a qual inaugura na 
vida de Nomi a experiência do arquétipo fraterno. Mostra-se, então, a iniciação 
na experiência com a alteridade, a qual se dá através deste arquétipo de reco-
nhecimento do outro enquanto igual justamente na capacidade de ser único e 
construir sua própria individualidade, a despeito de projeções com as quais as 
relações se esbarrem. A experiência com a irmã, assim, aparece atualizada na vida 
de Nomi através do estabelecimento de relações ditas fraternas, com amigos, 
com os demais sensates e com sua sogra, mãe de Amanita. 

No que se refere mais especificamente ao grupo de sensates do qual Nomi 
faz parte, as relações se estabelecem de forma extremamente significativa quan-
to ao compartilhamento de emoções e pensamentos. A medida que tais trocas 
são, para eles, inevitáveis, o que a primeira temporada traz é o estabelecimento 
de relações baseadas no reconhecimento profundo do outro em sua singularida-
de. Nomi aparece, neste contexto, como importante rede de apoio aos demais, 
utilizando de sua capacidade de enfrentamento e sua experiência com tecno-
logias para ajudar os sensates a superarem situações de perigo. Além disso, a 
personagem aparece também como rede de apoio afetivo a determinados per-
sonagens, principalmente com Wil, um policial norte-americano, cis, heterosse-
xual, de quem Nomi é aparentemente muito diferente, mas com quem trava a 
possibilidade de reconhecimento e respeito, bem como de cooperação e trabalho 
em conjunto, para superar obstáculos. Aparece, também, como importante rede 
de apoio a com Lito, um ator mexicano, homossexual, sendo para ele um ponto 
de força e apoio que, muitas vezes, encontra nas relações com Amanita, com sua 
sogra e com seus amigos.

Por fim, no que concerne a Gênero e Sexualidade, o que se observa é que 
Nomi não traz conflitos internos relacionados a tais questões e vivências. Pelo 
contrário, apresenta-se muito bem resolvida e extremamente segura de quem 
é e do que quer. O ponto de tensão destes aspectos de sua vida centra-se, no 
entanto, nas relações com uma sociedade que se baseia em padrões normativos, 
padrões estes que podem ser vistos como reprodução de projeções segundo as 
quais espera-se que o outro desenvolva e se apresente conforme certos modelos 
pré-determinados. Abre-se a hipótese, então, de que não apenas com a popu-
lação LGBT, mas com todas as minorias que carregam em si a fuga dos padrões 
normativos, surge um espaço de busca por relações baseadas na horizontalidade 
e no respeito às diferenças. Uma vez que preconizam a aceitação do outro em 
sua individualidade, tais relações aparecem como frutíferas na construção de 
laços densos e dinâmicas maleáveis àqueles que não se encaixam nos padrões 
louvados por aquelas relações que se baseiam em um pressuposto hierárquico de 
papéis pré-definidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o objetivo observar em que se baseiam as relações interpessoais con-

temporâneas, em relação a redes afetivas e de apoio, e configurações familiares, 
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este trabalho se desenhou em direção à compreensão das mudanças requeridas 
nos relacionamentos interpessoais íntimos diante às dinâmicas da sociedade ca-
pitalista contemporânea.

Para tanto, tendo como escolha realizar a análise pretendida a partir da série 
Sense8, colocou-se sob foco de análise a personagem Nomi, uma vez que sua 
história traz símbolos das considerações feitas acerca das transformações nas 
relações interpessoais íntimas, contando com uma rede de relações que perpassa 
por diversos pontos relevantes à discussão proposta.

A rede de apoio com a qual Nomi conta em situações de crise revela a impor-
tância do estabelecimento de relações simétricas e horizontais em meio a uma 
dinâmica sociocultural em que se valoriza a o desenvolvimento daquilo que é 
individual. Suas relações com Amanita, com seus amigos e com os sensates mos-
tram a relevância da aceitação da diferença na contemporaneidade, o que não se 
verifica na dinâmica de sua família de origem.

Cria-se, assim, solo frutífero a refletir a importância de se atentar ao arquéti-
po da Fratria, a partir do qual se abre a possibilidade de experiência da alterida-
de. É através das relações fraternas, que se constroem de maneira simétrica, que 
os seres humanos se tornam capazes de enxergar o outro em sua individualidade. 
Reconhecem-se a si mesmos e podem, assim, relacionar-se com o outro enquan-
to Você dotado de individualidade distinta da sua, e não enquanto Isso, objeto 
de suas projeções.

A relação dos sensates entre si potencializa, na ficção, os laços densos que se 
pode observar existentes na vida de Nomi, ampliando ainda mais a noção de que 
em meio à solidão das multidões, os indivíduos, em sua necessidade mais ínti-
ma, pedem por relações interpessoais de afeto, aceitação e compartilhamento.A 
análise das relações interpessoais afetivas da personagem Nomi, tomadas como 
representações das dinâmicas que se apresentam na contemporaneidade, apon-
ta, portanto, no sentido da relevância dos laços densos. Entende-se, assim, que as 
relações afetivas e íntimas se fazem fator de importante relevância aos indivídu-
os imersos na volatilidade do mundo capitalista flexível, sendo relevante, então, 
a continuidade e o aprofundamento nos estudos que se direcionam às dinâmicas 
relacionais do indivíduo contemporâneo.
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um arquétipo de integridade, isto é, uma imagem de Deus e que, por conseguinte, no âmago da busca 
religiosa existe uma necessidade que está implantada na própria psique. OU

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

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

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

Com mais de três autores: Indica–se apenas o primeiro autor, seguido da expressão “et al. Exemplo: 
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■ Citação de obras antigas e reeditadas
Cita–se primeiro a data da publicação original, separada por barra da data da edição consultada.

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

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

As referências devem ser indicadas em ordem do último sobrenome do autor principal. Trabalhos de au-
toria única ou do mesmo autor devem ser ordenados ordem alfabética do título.



EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS
■  Artigo de revista científica: deve conter: nome do(s) autor(es) em letras maiúsculas, nome do artigo 
em letras minúsculas, nome do periódico destacado em itálico (caso haja subtítulo, este não é destacado), 
seguidos por volume, número, paginação e ano de publicação:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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